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1. PAMATINFORMĀCIJA 
 

 

LATVIJĀ, TĀPAT KĀ CITĀS EIROPAS VALSTĪS DARBOJAS NACIONĀLA LĪMEŅA KULTŪRAS 
MANTOJUMA AIZSARDZĪBAS INSTITŪCIJA. ŠO INSTITŪCIJU DARBĪBAS SATURU UN KULTŪRAS 
MANTOJUMA SAGLABĀŠANAS PAMATPRINCIPUS NOSAKA STARPTAUTISKAS KONVENCIJAS, HARTAS, 
DEKLARĀCIJAS UN REZOLŪCIJAS. KULTŪRAS MANTOJUMS IR KATRAS TAUTAS UN VISAS SABIEDRĪBAS 
VAIRĀKU GADSIMTU LAIKĀ IZCILĀKO KULTŪRAS VĒRTĪBU UZKRĀTAIS KOPUMS, KAS NEATKARĪGI NO 
PIEDERĪBAS ATSPOGUĻO SABIEDRĪBAS EVOLŪCIJU, ZINĀŠANAS TRADĪCIJAS, PĀRLIECĪBU UN IR 
NOZĪMĪGA DAĻA CILVĒKA DZĪVES KVALITĀTES NODROŠINĀŠANĀ. KULTŪRAS MANTOJUMS CILVĒKA 
DZĪVEI PIEŠĶIR JĒGU UN GARĪGO PIEPILDĪJUMU, APLIECINOT PATIESO VĒRTĪBU PASTĀVĪBU. 

LATVIJA IR BAGĀTA AR DAUDZVEIDĪGU KULTŪRAS MANTOJUMU. PATEICOTIES IEPRIEKŠĒJO 
PAAUDŽU RADĪTAJĀM VĒRTĪBĀM, MĒS CAUR MANTOJUMU EIROPAS UN PASAULES SABIEDRĪBAI 
STĀSTAM PAR TO, KA LATVIJA IR SENA VALSTS AR BAGĀTU VĒSTURI. ARĪ MĒS CITAS VALSTIS UN 
TAUTAS IEPAZĪSTAM UN NOVĒRTĒJAM CAUR KULTŪRU. 

LATVIJĀ PĒDĒJOS GADOS IR NOTIKUSI STRAUJA ATTĪSTĪBA, DAUDZI OBJEKTI UN VIETAS IR 
SAKOPTAS, BET IR ARĪ TĀDAS, KUR EKONOMISKĀ SPIEDIENA REZULTĀTĀ KULTŪRAS MANTOJUMS IR 
CIETIS. NE VISOS GADĪJUMOS VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJAI (TURPMĀK - 
INSPEKCIJA) IR IZDEVIES PANĀKT LABVĒLĪGĀKO PRAKTISKO RISINĀJUMU KULTŪRAS MANTOJUMA 
SAGLABĀŠANAI, BET KOPUMĀ AR KULTŪRAS PIEMINEKĻU ĪPAŠNIEKU, PAŠVALDĪBU UN SPECIĀLISTU 
PALĪDZĪBU IR PAVEIKTS LIELS DARBS. IR APTURĒTAS UN KORIĢĒTAS TĀS IECERES, KURAS BIJA 
ORIENTĒTAS UZ AUTENTISKU KULTŪRAS VĒRTĪBU IZNĪCINĀŠANU. KULTŪRAS MANTOJUMA 
SAGLABĀŠANĀ SVARĪGI IR VEIDOT DIALOGU, LĪDZSVAROJOT KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANAS 
INTERESES ILGTERMIŅĀ, PRAKTISKĀS SAGLABĀŠANAS IESPĒJAS UN MŪSDIENU VAJADZĪBAS. 

JAU 2007.GADA NOGALĒ, JŪTOT PĀRMAIŅAS, INSPEKCIJA UZSĀKA REORGANIZĀCIJU. 
TURPINĀTS DARBS, LAI PADARĪTU INSPEKCIJAS DARBĪBU EFEKTĪVĀKU, NEPAREDZOT VALSTS BUDŽETA 
LĪDZEKĻU PALIELINĀJUMU. 2008.GADA SĀKUMĀ TIKA NOLEMTS INSPEKCIJAS PILSĒTU UN RAJONU 
VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKTORU DARBU APVIENOT REĢIONĀLĀS NODAĻĀS. 
TO PAVEICOT, JAU 2008.GADA NOGALĒ APSEKOTO OBJEKTU SKAITS IR DIVKĀRŠOJIES. 2008.GADĀ 
UZSĀKTA INSPEKCIJAS STRUKTŪRAS OPTIMIZĀCIJA, PILDOT VALDĪBAS UZDEVUMU PAR STRĀDĀJOŠO 
SKAITA, ATALGOJUMA UN IESTĀDES IZDEVUMU SAMAZINĀŠANU. ŠOBRĪD INSPEKCIJA DARBU IR 
PIEMĒROJUSI JAUNIEM APSTĀKĻIEM UN IZSTRĀDĀJUSI PLĀNU RĪCĪBAI KRĪZES APSTĀKĻOS. UZTVEROT 
ŠĀ BRĪŽA SITUĀCIJU KĀ IESPĒJU IZVĒRTĒŠANAS LAIKU – MĒS PROBLĒMAS VARAM RISINĀT KĀ 
IZAICINĀJUMU. 

CEROT, KA ARVIEN VAIRĀK SABIEDRĪBĀ VEIDOSIES IZPRATNE PAR PATIESĀM VĒRTĪBĀM, KAS 
NODROŠINA CILVĒKA DZĪVES KVALITĀTI, ES AICINU KATRAM JUSTIES ATBILDĪGAM PAR MŪSU KULTŪRAS 
MANTOJUMU, SAUDZĒT TO, KO RADĪJUŠAS DAUDZAS PAAUDZES PIRMS MUMS, NOVĒRTĒT ĪSTAS, 
AUTENTISKAS VĒRTĪBAS UN DAŽKĀRT NESAKOPTĀ VIDĒ SASKATĪT „PĒRLES”. TĀPAT ARĪ AICINU 
ATBALSTĪT MŪSDIENU KVALITATĪVU ARHITEKTŪRU UN DIZAINU. 

MĒS DZĪVOJAM LIELU IESPĒJU LAIKĀ UN ĻOTI SKAISTĀ ZEMĒ!                                           /J.DAMBIS/ 
 

 
1.1. JURIDISKAIS STATUSS UN STRUKTŪRA 

 
Latvijas Republikā valsts pārvaldi kultūras mantojuma (kultūras pieminekļu) aizsardzībā un 

izmantošanā nodrošina Ministru Kabinets un to realizē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcija (Inspekcija), kas atrodas kultūras ministra padotībā. Inspekcija darbojas, pamatojoties 
uz Latvijas Republikas likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Konvenciju par Pasaules 
kultūras un dabas mantojumu un uz starptautiskām konvencijām, kurām Latvija ir pievienojusies, 
25 likumiem, 24 Ministru kabineta noteikumiem, trīs Augstākās Padomes lēmumiem un trīs 
Ministru Kabineta rīkojumiem, kas tieši skar kultūras mantojuma saglabāšanas darbu, kā arī 
citiem vispārīgiem normatīviem aktiem - vairāk nekā 70 starptautiskām hartām, deklarācijām, 
rezolūcijām, rekomendācijām un citiem starptautiskiem dokumentiem. Kultūras mantojuma 
saglabāšanas politika un pamatprincipi balstīti uz Eiropas Padomes un UNESCO konvencijām, 
deklarācijām, ieteikumiem un starptautiskās konferencēs gūtām atziņām. 

Saskaņā ar Latvijas PSR Ministru padomes 1988. gada 16. septembra 313. lēmuma 5. 
punktu un pamatojoties uz Latvijas PSR Valsts Kultūras komitejas 1988. gada 30. septembra 
440. pavēli, sākot ar 1988. gada 01. oktobri tika izveidota patstāvīga Latvijas PSR Kultūras 
komitejas Valsts Vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.  

Šobrīd Inspekcija darbojas, pamatojoties uz likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un 
2004. gada 9. novembrī Latvijas Republikas Ministru kabinetā apstiprināto Valsts kultūras 
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pieminekļu aizsardzības inspekcijas Nolikumu (MK 2004.11.09. noteikumi Nr. 916 „Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums”). 

Inspekcija ir kultūras ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts 
kontroli kultūras pieminekļu aizsardzībā, veic kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti un 
pieminekļu uzskaiti (No 1992.03.11. likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 26. pants). 

Inspekcijas vadības pakļautībā 2008.gadā bija šādas struktūrvienības: Kultūras mantojuma 
politikas daļa, Administratīvā daļa, Ekspertīzes daļa, Arhitektūras un mākslas daļa, 
Kultūrvēsturiskās vides daļa, Juridiskā daļa, Lēmumu kvalitātes kontroles un komunikāciju 
sektors, Iekšējā audita sektors, Arheoloģijas centrs, Pieminekļu dokumentācijas centrs, 
Arhitektūras muzejs un personālinspektors. 

Līdz 2008.gada jūlijam katrā rajonā un pilsētā (26 rajoni un 7 republikas pilsētas) darbojās 
valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektors, kas bija tieši pakļauts Inspekcijas vadībai (kopā 
37). 2008.gadā, reorganizējot rajonu inspektoru darbu, izveidotas Inspekcijas Reģionālās nodaļas 
Kurzemē, Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Rīgā attiecīgi ar centriem Kuldīgā, Cēsīs, Rēzeknē un 
Rīgā. Reģionālās nodaļas izveidotas nolūkā uzlabot darba organizāciju, plānošanu un kontroli, kā 
arī pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. 
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1.2. POLITIKAS JOMAS UN DARBĪBAS VIRZIENI 
 

Inspekcijas, tāpat kā citu Eiropas valstu nacionālo kultūras mantojuma institūciju uzdevums, ir 
sekot, lai kultūras mantojums tiktu saglabāts nākamajām paaudzēm pietiekami apzināts un kopts.  

Balstoties uz Ministru kabineta 2004. gada 9. novembra noteikumu Nr. 916 „Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības nolikums” 2., 3., 4., un 5. pantu, Inspekcija īsteno valsts pārvaldi kultūras 
pieminekļu aizsardzībā un pārzina kultūras pieminekļus valsts teritorijā. 
Lai nodrošinātu minēto funkciju izpildi, Inspekcija: 
 

 Nodrošina kultūras vērtību valsts uzskaiti, apzinot un apsekojot objektus, kā arī izvērtējot 
objektu atbilstību iekļaušanai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā 
(Pieminekļu saraksts) vai izslēgšanai no tā. 

 Izvērtē objektu kultūrvēsturisko vērtību un lemj par jaunatklāta objekta ņemšanu valsts 
aizsardzībā. 

 Sagatavo kultūras ministram priekšlikumu par objektu iekļaušanu/izslēgšanu Pieminekļu 
sarakstā (īpašnieka informēšana, kultūras ministra rīkojuma u.c.) 

 Uztur Pieminekļu reģistru un sniedz personām informāciju. 
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 Gatavo lūgumu tiesību aprobežojuma atzīmes izdarīšanai zemesgrāmatā; 

 Izsniedz norādījumus par kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu. 

 Nosaka kultūras pieminekļu individuālās aizsardzības zonas un to uzturēšanas režīmu. 

 Izskata piedāvājumu par valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanu un sagatavo 
priekšlikumus par to izmantošanu vai atteikšanos. 

 Veic kultūras pieminekļu apsekošanu un informē jaunos īpašniekus (izsniedz 
norādījumus). 

 Apseko kultūras pieminekļus. 

 Izsniedz priekšrakstus par kultūras pieminekļu aizsardzības normu neievērošanu. 

 Pieņem lēmumu par saimnieciskās darbības (tai skaitā būvdarbu) apturēšanu kultūras 
piemineklī vai tā aizsardzības zonā, ja tiek pārkāpti kultūras pieminekļu aizsardzības 
noteikumi un tiek apdraudēts kultūras piemineklis. 

 Sastāda administratīvo pārkāpumu protokolus un lemj par administratīvā soda 
piemērošanu. 

 Nosaka kultūras pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību nodarītā kaitējuma aprēķināšanai. 

 Sniedz atzinumus par kultūras pieminekļu un vēsturiskās apbūves saglabāšanu un 
izmantošanu atbilstoši Inspekcijas norādījumiem Rīgas vēsturiskajā centrā (turpmāk – 
RVC) un tā aizsardzības zonā, lai piemērotu nodokļu atvieglojumus. 

 Nosaka ēku (objektu) un to elementu kultūrvēsturiskās vērtības līmeni RVC un tā 
aizsardzības zonā. 

 Kontrolē un izsniedz rakstveida atļaujas kultūras pieminekļu konservēšanai, 
restaurēšanai, rekonstrukcijai un remontēšanai un būvniecībai kultūras pieminekļu 
aizsardzības zonās. 

 Izsniedz atļaujas saimnieciskās darbības veikšanai kultūras pieminekļos un to 
aizsardzības zonās. 

 Izsniedz atļaujas izpētes darbu veikšanai kultūras pieminekļos. 

 Izsniedz atļauju kultūrvēsturiskai inventarizācijai/kultūrvēsturiskai izpētei, ja to paredzēts 
veikt ar metodēm, kas var pārveidot kultūras pieminekli. 

 Ja nepieciešams, izsniedz nosacījumus un tehniskos noteikumus būvprojektēšanai 
kultūras pieminekļos un objektos, kuri atrodas kultūras pieminekļu aizsardzības zonā un 
pārveido kultūrvēsturisko vidi. 

 Izvērtē un saskaņo būvprojektus (kultūras pieminekļiem un objektiem, kas atrodas 
kultūras pieminekļu aizsardzības zonā), tai skaitā – skiču projektus, ja attiecīgais objekts 
ir kultūras piemineklis vai tā aizsardzības zonā esošas būves un ainavas elementi. 

 Sniedz atzinumus par kultūras pieminekļa vai ēkas, kura atrodas tā aizsardzības zonā un 
pārveido kultūrvēsturisko vidi, piemērotību ekspluatācijai. 

 Saskaņo koku ciršanu kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās. 

 Saskaņo zemes ierīcības projektus, ja projekta risinājums skar kultūras pieminekļu 
aizsardzības intereses. 

 Lemj par vidi degradējoša statusa noteikšanu objektam kultūras pieminekļu aizsardzības 
zonās. 

 Nodrošina RVC saglabāšanas un attīstības padomes darbību. 

 Saskaņo ēku, kas vecākas par 50 gadiem nojaukšanu. 

 Finansē kultūras pieminekļu pētniecības, glābšanas un restaurācijas darbus, kā arī citus 
ar pieminekļu aizsardzību saistītus pasākumus; slēdz līgumus ar īpašniekiem par valsts 
budžeta līdzekļu piešķiršanu valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un 
restaurācijai; kontrolē līdzekļu izlietojumu. 

 Izsniedz atļaujas mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanai uz ārvalstīm. 

 Organizē nelikumīgi izvesto kultūras priekšmetu atdošanu. 

 Pārbauda antikvariātus un komisijas veikalus, mākslas salonus un kultūras vērtību 
izsoles, lai novērstu nelikumīgus darījumus ar kultūras pieminekļiem. 

 Izsniedz nosacījumus teritorijas plānošanai; izvērtē teritorijas plānojumus un sniedz par 
tiem atzinumus. 
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 Saskaņo RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumus. 

 Izsniedz norādījumus vēsturisko parku (vecāki par 50 gadiem) detālplānojumu izstrādei 
un to apsaimniekošanai. 

 Organizē pasākumus mūsdienu arhitektūras kvalitātes uzlabošanai kultūras pieminekļos 
un to aizsardzības zonās. 

 Saskaņo atklāto arhitektūras konkursu programmas RVC teritorijā. 

 Organizēt pasākumus kultūras mantojuma popularizēšanai. 

 Veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 
 

INSPEKCIJA ATBILSTOŠI SAVAI KOMPETENCEI: 

 piedalās zinātniskajos pētījumos, kas saistīti ar kultūras mantojuma saglabāšanu; 

 piedalās normatīvo aktu projektu izstrādē un politikas plānošanas dokumentu 
sagatavošanā, kā arī sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu 
projektiem; 

 nodrošina dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, glabāšanu un izmantošanu saskaņā ar likumu 
"Par arhīviem"; 

 sagatavo Inspekcijas budžeta projektu; 

 piedalās starptautisko līgumu sagatavošanā un izpildē. 

INSPEKCIJAI IR ŠĀDAS TIESĪBAS: 

 pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskajām un juridiskajām personām Inspekcijas 
uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus; 

 atbilstoši kompetencei pārstāvēt Latvijas Republiku starptautiskajās organizācijās un 
pasākumos; 

 lai nodrošinātu inspekcijas darbību, slēgt līgumus ar fiziskajām un juridiskajām 
personām; 

 sniegt maksas pakalpojumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

 izveidot ekspertu padomes; 

 organizēt speciālistu apmācību un kvalifikācijas novērtēšanu; 

 īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

INSPEKCIJAS DARBĪBU RAKSTUROJOŠIE GALVENIE DOKUMENTI: 

 Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts; 

 Kultūras pieminekļu uzskaites dokumentācija; 

 Norādījumi par kultūras pieminekļu izmantošanu un saglabāšanu; 

 Kultūras pieminekļu apsekošanas un pārbaudes akti; 

 Administratīvā pārkāpuma protokoli; 

 Atļaujas mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanai no Latvijas; 

 Jaunatklāto kultūras pieminekļu saraksts; 

 Ar kultūras pieminekļu pārveidošanu saistītu projektu saskaņojumi un slēdzieni; 

 Kultūras pieminekļu remontu, konservācijas un restaurācijas darbu atļaujas; 

 Kultūras pieminekļu izpētes darbu atļaujas; 

 Inspekcijas slēdzieni par kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās vides pārveidošanas 
pieļaujamību; 

 Kultūras pieminekļu aizsardzības zonu dokumentācija; 

 Kultūras pieminekļu kultūrvēsturiskās vērtības noteikšanas akti; 

 Slēdzieni par kultūras pieminekļu tehnisko stāvokli; 

 Kultūrvēsturisko objektu materiālu fondi; 
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 Inspekcijas darba plāni, atskaites; 

 Kultūras pieminekļu saglabāšanas projekti; 

 Rakstiskas konsultācijas; 

 Informatīvi dokumenti; 

 Nacionālā programma „Kultūra” apakšprogramma „Kultūras mantojums”; Valsts 
kultūrpolitikas vadlīnijas “Nacionāla valsts”. 

 
 

1.3. IZMAIŅAS IESTĀDES DARBĪBĀ PĀRSKATA GADA LAIKĀ 

Pēdējo gadu laikā veiktās pārmaiņas iestādes darbā saistībā ar valsts pārvaldes iekārtas 
normatīvajiem aktiem un administratīvā procesa sakārtošanu pakāpeniski veido jaunu iestādes 
funkcionēšanas modeli – atbilstoši valsts finansiālām iespējām – kvalitatīvu pakalpojumu 
sniegšanu, kas saistīta ar kultūras mantojuma saglabāšanas politikas regulāru pilnveidošanu, 
amatpersonu personīgās atbildības palielināšanu lēmumu pieņemšanā, pieņemto lēmumu 
kvalitātes kontroli, atklātību un dialogu lēmumu un pārmaiņu dokumentēšanā, kā arī ērti lietojamu 
informācijas sistēmas radīšanu un tiesiskās paļāvības principu ievērošanu lēmumu gatavošanā, 
iesaistot sabiedriski profesionālo organizāciju speciālistus. 

Atbilstoši valsts pārvaldes iekārtas likumam un labiem publiskā sektora pārvaldības 
principiem, Inspekcija turpina pilnveidot normatīvo aktu sistēmu, kas balstīta uz profesionālu, 
skaidru un caurspīdīgu darbību kultūras mantojuma saglabāšanas interesēs, ievērojot šādas 
prioritātes: 

 Orientācija uz klientu un cieņa pret klientu. 

 Neitralitāte un tiesiskums – vienāda attieksme pret visiem. 

 Pakalpojumu kvalitāte. 

 Sadarbība. 

 Aizstāvot sabiedrības intereses, nedrīkst ņemt vērā tikai klienta, kas vērsies iestādē 
vēlmes, bet jādomā arī par klientiem, kuri par problēmu nav informēti vai nespēj vērsties 
iestādē. 

 Ētikas un korporatīvās kultūras ievērošana. 

 Detalizēta un ļoti precīzi noteikta koleģiāla lēmumu pieņemšana. Jāievieš kārtība tur, kur 
līdz šim nav iedibināta laba prakse, kur trūkst iniciatīva un radoša pieeja vai nav 
pietiekami profesionāla pieeja jautājumu risināšanā. 

 Birokrātija nepieciešama tik daudz, lai dokumentētu un vienkāršotu lēmumu 
pieņemšanas procesu un nodrošinātu tiesiskumu. 

 Jānovērš funkciju dublēšanos un liekos posmus. 

 Mūsdienu tehnoloģiju pielietošana un attīstīšana. 
 
Nolūkā uzlabot valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektoru darba organizāciju, 

plānošanu un kontroli, kā arī pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, darbinieku kompetences līmeņa 
paaugstināšanu un spēju operatīvi reaģēt uz kultūras mantojuma normatīvo aktu pārkāpumiem, 
2008.gadā tika izveidotas un darbu uzsāka Inspekcijas reģionālās nodaļas Kurzemē, Vidzemē un 
Latgalē attiecīgi ar centriem Cēsīs, Kuldīgā un Rēzeknē.  

Gada nogalē uzsākta Inspekcijas struktūras pārveidošana, ņemot vērā finansējuma 
samazinājumu. 

 
Inspekcijas darbības pilnveidošanai 2008. gadā tika pieņemti šādi rīkojumi: 

 02.01.2008. rīkojums Nr.4/1 „Par kārtību, kādā sniedz atbildes uz iesniegumiem bez 
elektroniskā paraksta un par Inspekcijas darbinieku darba elektroniskā pasta adresēm”; 

 02.01.2008. rīkojums Nr.1/2 „Par grozījumiem rīkojumā par Pretkorupcijas pasākumu 
plānu”; 

 02.01.2008. rīkojums Nr. 1/3 „Par Rīcības plānu Pretkorupcijas pasākumu plāna 
ietvaros”; 
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 09.01.2008. rīkojums Nr.2/4 „Par informāciju sakarā ar tiesību aprobežojumu atzīmēm 
kultūras pieminekļiem zemesgrāmatā”; 

 17.01.2008. rīkojums Nr.1/5 „Par informācijas sistēmas attīstību”; 

 23.01.2008. rīkojums Nr.1/6 „Par teritorijas plānojumu izvērtēšanu”; 

 11.02.2008. rīkojums Nr.1/7 „Par ētikas komisijas nolikumu”; 

 28.02.2008. rīkojums Nr.1/11 „Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisijas 
izveidošanu”; 

 11.03.2008. rīkojums Nr.1/12 „Par valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas administrēšanas 
kārtības apstiprināšanu”; 

 11.03.2008. rīkojums Nr.1/13 „Par 2007.gada Kultūras mantojuma gada balvas 
nolikumu”; 

 12.03.2008. rīkojums Nr.2/14 „Par atzinumu sagatavošanu būvju gatavībai 
ekspluatācijai”; 

 30.07.2008. rīkojums Nr.1/23-57-K „Par valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspektoru darba organizāciju”; 

 09.10.2008. rīkojums Nr.2/31 „Par kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa novērtēšanu”; 

 22.10.2008. rīkojums Nr.1/37 „Par interešu konflikta novēršanu Inspekcijas amatpersonu 
darbībā”; 

 30.12.2008. rīkojums Nr.111-k/1/43 „Par valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas reģionālo nodaļu izveidošanu un to vadītāju – galveno inspektoru iecelšanu”.  
 

 
 

2. INSPEKCIJAS 2008.GADA DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

2.1. INSPEKCIJAS MISIJA, GALVENĀS PRIORITĀTES UN INFORMĀCIJA PAR TO 
ĪSTENOŠANU 

INSPEKCIJAS MISIJA: 
Lai nodrošinātu cilvēka dzīves kvalitāti, saglabāt kultūras mantojumu, to apzināt, aizsargāt, iekļaut 
mūsdienu dzīves apritē un sabiedrībā veicināt tā vērtības izpratni. 

GALVENIE INSPEKCIJAS DARBĪBAS VIRZIENI: 

 Kultūras pieminekļu kontrole, kas saistīta ar vides pārveidošanu; 

 Kultūras mantojuma popularizēšana un informācijas sniegšana; 

 Kultūras vērtību apzināšana un uzskaite; 

 Kultūras pieminekļu glābšanas pasākumu finansēšana; 

 Kultūras pieminekļu saglabāšanas pasākumu organizēšana. 

INSPEKCIJAS ILGTERMIŅA MĒRĶI: 
 
 
 

 
 
 

 

 Kultūras mantojuma lomas palielināšana, kā nozīmīgas sastāvdaļas cilvēka dzīves telpas 
kvalitātes un cilvēka dzīves kvalitātes veidošanā.  

 Kultūras mantojuma saglabāšana nākamajām paaudzēm.  

 Kultūras mantojuma kā tautsaimnieciska resursa izmantošana valsts ekonomiskajai 
attīstībai. 

1. Apzināts, aizsargāts, uzturēts un sabiedrības dzīvē iesaistīts kultūras mantojums. 
2. Kvalitatīva cilvēka dzīves telpa. 
3. Identitātes un kolektīvā atmiņa 
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 Latvijas tēla veidošana ar kultūras mantojuma palīdzību.  

 Kultūras mantojuma izmantošana demokrātiskas, pilsoniskas un izglītotas sabiedrības un 
valsts veidošanā.  
 

 
ĪSTERMIŅA MĒRĶI: 

 

 Svarīgākās nacionālās mantojuma daļas prioritāra apzināšana, izpēte, pasākumu 
organizēšana, kas pasargā to no izpostīšanas 

 Īpašumtiesību sakārtošana – katram kultūras piemineklim savu atbildīgu saimnieku.  

 Kultūras pieminekļu jauno saimnieku atbalsts ar tiesisko, finansiālo, mantojuma 
aizsardzības nozares vadīšanas mehānisma regulējošu noteikumu palīdzību. Atbalsta 
sniegšana iedzīvotāju līdzdalībai, jo sabiedrība ir tā, kas aizsargā savu mantojumu. 

 Arhitektūras kā mākslas nozares attīstības veicināšana, lai mūsdienu arhitektūra 
nebojātu kultūras mantojumu, kā arī mantojums netraucētu mūsdienu arhitektūras 
attīstību.  

 Kultūras matojuma jomā valsts un pašvaldību līmenī jāpanāk efektīga pakalpojumu 
sniegšana un sabiedrības uzticība.  

 Atklātības, caurskatāmības un profesionālā līmeņa nostiprināšana, visās darbībās, kas 
saistītas ar kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti, uzskaiti, kultūras pieminekļu 
izmantošanas un saglabātības stāvokļa kontroli. 

DARBĪBAS PRIORITĀTES: 

 Ērta un pieejama informācijas sistēma. 

 Kultūras pieminekļu izmaiņu kontrole. 

 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pakalpojumu kvalitāte. 

 Kultūras pieminekļu oriģinālsubstances un autentiskuma saglabāšana. 

 Kultūrvēsturiskās vides kvalitāte. Mūsdienu izaicinājums – tilts starp kultūras mantojuma 
saglabāšanu un mūsdienu arhitektūru. 

 
 

2.2. GALVENIE NOTIKUMI, KAS IETEKMĒJUŠI INSPEKCIJAS DARBĪBU 2008. GADĀ: 

 Izstrādāta un Kultūras ministrijā apstiprināta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas attīstības stratēģija 2008. - 2011.gadam, kurā definēti Inspekcijas darbības 
mērķi un prioritātes. 

 Izstrādāta un Kultūras ministrijā apstiprināta koncepcija koka mantojuma saglabāšanai 
2008. - 2011.gadam. 

 Nolūkā nodrošināt ekonomisku Inspekcijas darbības nodrošināšanai piešķirtā budžeta 
lietošanu un lai padarītu efektīvāku Inspekcijas darbu kultūras mantojuma apzināšanā, 
izpētē, uzskaitē un aizsardzības kontrolē, lai uzlabotu valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspektoru darba organizāciju, plānošanu un kontroli un sniegto 
pakalpojumu kvalitāti, lai nodrošinātu kompetences līmeņa paaugstināšanu un spēju 
operatīvi reaģēt uz kultūras mantojuma normatīvo aktu pārkāpumiem, 2008.gadā 
izveidotas Inspekcijas Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales reģionālā 
nodaļa. Jaunā kārtība pilnībā ieviesta 2009.gada janvārī, kad stājušies spēkā grozījumi 
likumā „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”. 

 Pildot valdības uzdevumu samazināt valsts budžeta izdevumus, ar 2008.gada septembri 
uzsākta Inspekcijas struktūras reorganizācija, pārkārtota darba organizācija samazinot 
struktūrvienību skaitu, lai 2009.gadā iestādē strādājošo skaitu varētu samazināt par 20 
amata vienībām. 

 Panākta pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, dažādu klientiem nepieciešamo jautājumu 
risināšanas laiks vienkāršu jautājumu gadījumā ir samazināts vidēji līdz 3-5 darba 
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dienām, sarežģītāki jautājumi tiek risināti 5 – 10 darba dienas un tikai tādos gadījumos, ja 
iesniegti nepietiekami, neskaidri dokumenti, vai ja jautājumu risināšanā iesaistītas vēl 
kādas institūcijas, lēmuma pieņemšana notiek apmēram mēneša laikā. 

 Uzlabota un panākta vienveidīga, caurskatāma lēmuma pieņemšanas procedūra. 

 

2.3. AIZSARGĀJAMIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI LATVIJĀ 
 

2008.gada 1. janvārī valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā (Pieminekļu 
saraksts) bija 8515 objekti. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts, apzinot 
kultūrvēsturiskās vērtības aktualizēts. 2008.gada beigās valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā bija iekļauti 8515 objekti, no tiem 5150 valsts un 3365 vietējas nozīmes.  
 

ARHEOLOĢIJA 2496 

ARHITEKTŪRA 3391 

MĀKSLA 2455 

PILSĒTBŪVNIECĪBA 45 

VĒSTURE 113 

VĒSTURISKA NOTIKUMA VIETA 7 

INDUSTRIĀLIE 8 

KOPĀ 8515 

 
No likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 1.panta izriet, ka pamats objektam 

atrasties Pieminekļu sarakstā ir tā kultūras pieminekļa vērtība, ko veido (1) objekta 
kultūrvēsturiskā vērtība un (2) tā saglabāšanas atbilstība valsts, tautas, kā arī starptautiskajām 
interesēm. Šie divi elementi ir jākonstatē, lai iekļautu kādu objektu Kultūras pieminekļu sarakstā. 
Kultūras pieminekļi tiek iekļauti sarakstā pamatojoties uz likuma 14.pantu, atbilstoši Ministru 
kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, 
aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta 
statusa piešķiršanu” un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 „Kārtība, kādā 
kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no 
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta” noteiktiem kritērijiem. 

Saskaņā ar Noteikumu Nr.473 3.punktu Inspekcija vērtē objekta atbilstību valsts vai 
vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statusam atbilstoši Noteikumos Nr.474 noteiktiem 
kritērijiem, kā arī ņemot vērā attiecīgā objekta vēsturisko, zinātnisko, māksliniecisko vai citu 
kultūras vērtību un kultūras pieminekļa tipoloģiskās grupas izplatību Eiropā, Baltijas jūras reģionā, 
Latvijas valstī vai novadā.   

Ikviens objekts ir ar kādu kultūrvēsturisku vērtību, kā liecība par noteikta laiku, cilvēku vai 
darbību, tomēr ne katram objektam ir kultūras pieminekļa vērtība atbilstoši likuma 1.pantam. 
Pieņemot lēmumu, Inspekcijai un Kultūras ministrijai kā valsts pārvaldes iestādēm, jāvērtē ne tikai 
zinātniskā, vēsturiskā u.c. objekta vērtība, bet arī no kultūras pieminekļa statusa izrietošo 
īpašnieka tiesību aprobežojuma samērīgums salīdzinājumā ar ieguvumus sabiedrībai. Kultūras 
ministrijas rīkojums par kultūras pieminekļa statusa noteikšanu un iekļaušanu Kultūras pieminekļa 
sarakstā ir administratīvs akts, uz kuru attiecas visi Administratīvā procesa likumā noteikti 
principi, tai skaitā – samērīguma princips, lietderības apsvērumi u.c.  
 

2008.GADĀ  IEKĻAUTI IZSLĒGTI 

ARHEOLOĢIJA     

VALSTS NOZĪMES 
  VIETĒJĀS NOZĪMES 
 

1 

ARHITEKTŪRA     

VALSTS NOZĪMES 3 3 

VIETĒJĀS NOZĪMES 6 8 
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MĀKSLA     

VALSTS NOZĪMES 
  VIETĒJĀS NOZĪMES 1 

 PILSĒTBŪVNIECĪBA     

VĒSTURISKA NOTIKUMA VIETA     

VALSTS NOZĪMES 1 
 VIETĒJĀS NOZĪMES 1 
 INDUSTRIĀLIE     

KOPĀ: 12 12 

 

2008. gadā turpināts kultūras pieminekļu apsekošanas un izpētes darbs Latvijā, 
pilnveidota valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu datu bāze. Saskaņā ar Inspekcijā izveidoto 
kārtību 2008. gadā notikušas 12 sēdes par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu, 
kurās izskatīti 65 jautājumi, no tiem 23 priekšlikumi par objektu iekļaušanu Pieminekļu sarakstā, 
23 priekšlikumi par objektu izslēgšanu no Pieminekļu saraksta. 

Kopš 2005. gada ir izveidota Kultūras pieminekļu uzskaites ekspertu padome, kuras 
darbā piedalās Latvijā atzīti kultūras mantojuma jomas profesionāļi. 2008. gadā notikušas 4 
uzskaites padomes sēdes, kurās izskatīti 30 priekšlikumi grozījumiem Valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā, no kuriem 17 par objektu iekļaušanu aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā, savukārt 13 par kultūras pieminekļu, kas dažādu apstākļu dēļ zaudējuši 
savu kultūrvēsturisko vērtību, izslēgšanu no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta. 

 
2.4. PASAULES UN EIROPAS LĪMENĪ ATZĪTAS LATVIJAS KULTŪRAS MANTOJUMA 
VĒRTĪBAS, UNESCO PASAULES KULTŪRAS UN DABAS MANTOJUMA SARAKSTS 

 
 
UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā kopš 1997. gada decembra 

iekļauts Rīgas vēsturiskais centrs, atzīstot tā pasaules vērtību, novērtējot saglabājušos 
augstvērtīgo viduslaiku apbūvi, jūgendstila un 19. gs. koka arhitektūru. 
  2005. gada jūlijā UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā tika iekļauts 
Strūves meridiāna loks ar punktiem Latvijā – Jēkabpilī un Sestukalnā. Strūves meridiāna loks ir 
līnija, kas vērsta ziemeļu — dienvidu virzienā un kura mūsdienu ģeogrāfiskajā kartē šķērso 
desmit valstis. Meridiāna loks ir viena no metodēm Zemes izmēru un formas noteikšanai. Strūves 
meridiāna loks ir pirmais precīzais mērījums, kurš veikts jau 19. gadsimta otrā pusē, lai iegūtu 
precīzus mūsu planētas izmērus un formu saistībā ar Ņūtona teoriju, saskaņā ar kuru zemeslode 
nav precīzas lodes formā. Strūves meridiāna loks ir piemērs zinātnieku sadarbībai 10 dažādās 
valstīs. 

UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma saraksta kandidāti ir Daugavpils 
cietoksnis, Kuldīgas kultūrvēsturiskā vide un dabas vērtības, īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā 
teritorija „Abavas ieleja” un Jūrmalas koka apbūve un dabas vide. 
 

2.4.1. EIROPAS MANTOJUMA ZĪME 
 
Eiropas Mantojuma zīme ir Francijas Kultūras un komunikācijas ministrijas 2005. gadā 

ierosināta un Eiropas Komisijas atbalstīta iniciatīva, kas radīta, lai popularizētu kultūras 
mantojuma vietu, pieminekļu, dabas mantojuma un pilsētbūvniecības pieminekļu, materiālā un 
nemateriālā, mūsdienu un tradicionālā mantojuma Eiropas transnacionālo dimensiju, kā arī 
mantojuma vietu lomu vienotas Eiropas radīšanā. Eiropas Mantojuma saraksts ir balstīts uz 
Eiropas Kultūras vēsturi, tā atšķiroties no UNESCO Pasaules mantojuma saraksta, kura mērķis ir 
aizsargāt un popularizēt pieminekļus un vietas ar pasaules vērtību. Eiropas mantojuma zīmes 
izveidošanas mērķis ir kļūt par vienotu kopienas aktivitāti, kurai ikviena Eiropas valsts var pieteikt 
objektus.  
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2008.gadā Inspekcija sagatavoja un nosūtīja Eiropas Mantojuma zīmes sekretariātam 
uzskaites dokumentāciju par Kuldīgas pilsētas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskās vērtības 
atzīšanu Eiropas mērogā. 2008.gadā Kuldīgas pilsētas vēsturiskajam centram piešķirta Eiropas 
Mantojuma zīme, novērtējot tās piederību Eiropas kopīgam mantojumam. Šobrīd Eiropas 
Mantojuma zīme ir piešķirta trīs Latvijas objektiem: Rīgas pilsētas panorāmai un siluetam, 
Rundāles pilij un Kuldīgas pilsētas vēsturiskajam centram.  

Eiropas Mantojuma zīme ir piešķirta tādām vispāratzītām kultūras vērtībām kā Aviņonas 
Pāvestu pils Goda pagalmam (Francija), Atēnu Akropolei (Grieķija), Kapitolija laukumam Romā 
un citiem Eiropas mērogā nozīmīgiem kultūras mantojuma objektiem. 
 

2.5. KULTŪRVĒSTURISKO VĒRTĪBU APZINĀŠANAS DARBS 
 

Pagājušajā gadā iegādāts ģeoradars un ar to saistīta programmatūra, kas ļauj veikt 
apakšzemes slāņu un objektu ģeofizikālu skenēšanu ar nedestruktīvām metodēm, sniedzot 
informāciju par grunts slāņiem, pazemes objektiem un struktūrām, kā arī to iespējamo dziļumu. 
Izmantojot šo tehnoloģiju sagatavota arheoloģiskā prognoze Latvijas Okupācijas muzeja 
piebūves un Padomju okupācijas upuru memoriāla būvniecības vietās Latviešu strēlnieku 
laukumā. 

Turpināts darbs pie valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta - sistematizēta 
kartotēka, noformēta pieminekļu uzskaites dokumentācija. Papildināts Valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu saraksts (iekļaujamie un izslēdzamie objekti). Sagatavota dokumentācija 
kultūras pieminekļu saraksta papildinājumam. Veikta mākslas daļas informācijas bāzes 
uzturēšana – zudušo pieminekļu kartotēka, pieminekļu uzskaites kartotēka, diapozitīvu kartotēka, 
periodikas informācijas uzkrāšana un pievienošana mākslas pieminekļu lietām. Veikta 
arheoloģiskā mantojuma arhīva uzturēšana, papildināšana un kārtošana, jaunienākošo materiālu 
noformēšana, inventarizēšana, ievietošana arhīva glabāšanas sistēmā. 
 

2.6. KULTŪRAS PIEMINEKĻU TEHNISKAIS STĀVOKLIS 
 

Kopumā vērtējot kultūras pieminekļu tehnisko stāvokli, tas vērtējams kā apmierinošs. 
Objektu tehniskais stāvoklis daļai avārijas stāvoklī uzskaitīto objektu 2008.gadā nepasliktinājās 
(saglabājies iepriekšējā līmenī, tos neapdraud vides ārējie faktori: lietus, sniegs, krītoši un lūstoši 
koki u.c.). Galvenais iemesls ir nepietiekams finansiālais nodrošinājums izpētes, restaurācijas un 
remontdarbu veikšanai. Kultūras pieminekļu īpašniekiem izsūtīti priekšraksti ar norādēm par 
steidzamu un neatliekamu pasākumu nodrošināšanu un veikšanu kultūras pieminekļos avārijas 
situāciju novēršanai. 
 

KULTŪRAS PIEMINEKĻU TEHNISKAIS STĀVOKLIS

16%

64%

17%
3%

LABS

APMIERINOŠS

SLIKTS

AVĀRIJAS
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2.7. KONTROLE 
 

Lai padarītu efektīvāku kultūras pieminekļu aizsardzības darbu, 2008.gadā uzsākta 
Inspekcijas reģionālā darbības reformēšana, vienlaikus veicot grozījumus likumā „Par kultūras 
pieminekļu aizsardzību”. Izveidotas Inspekcijas Reģionālās nodaļas Kurzemē, Vidzemē, Latgalē, 
Zemgalē un Rīgā attiecīgi ar centriem Kuldīgā, Cēsīs, Rēzeknē un Rīgā. Reforma veikta, ņemot 
vērā valsts administratīvi teritoriālās reformas noslēgumu, likvidējot līdzšinējo sistēmu, kad valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspektors tika iecelts katrā republikas pilsētā un rajonā.  

Šobrīd ir iespējams nodrošināt katru reģionālo nodaļu ar atbilstošu materiāltehnisko 
inventāru (telpas, biroja tehnika, saziņas līdzekļi, transporta līdzekļi), lai kultūras pieminekļu 
kontroles darbu padarītu efektīvāku, veicot regulāru apsekošanu, operatīvi reaģējot uz informāciju 
par darbībām un pārkāpumiem utml. Reģionālo nodaļu darbība organizācijas pamatprincips – 
valsts inspektori dodas pie objekta īpašnieka kultūras pieminekļa atrašanās vietā. Personām ir 
iespēja dokumentus iesniegt reģionālajā nodaļā, kas centralizēti nodrošina to nogādāšanu un 
izskatīšanu Rīgā. Iespēja Inspekcijas dokumentus (atzinumus, atļaujas, lēmumus) saņemt 
reģionālajā nodaļā, nebraucot uz Rīgu.  
 Saskaņā ar Inspekcijas nolikuma 2.1. punktu, realizējot valsts kontroli par to, kā tiek 
ievēroti kultūras pieminekļu aizsardzības, izmantošanas, uzskaites un restaurācijas noteikumi, un 
saskaņā ar nolikuma 2.7. punktu, veicot rajonos (pilsētās) valsts aizsardzībā esošo saimnieciskās 
darbības apdraudēto kultūras pieminekļu apsekošanu, kopumā 2008.gadā pārbaudīti 6089 
objekti sagatavojot vizuālās apsekošanas aktus, kas ir par 2043 objektiem vairāk nekā 
2007.gadā. Apsekošanas laikā objektu īpašnieki (lietotāji) tiek informēti par aktualitātēm kultūras 
mantojuma normatīvo aktu jomā.  
 
 PIEMINEKĻU SKAITS APSEKOTI OBJEKTI (%) 

KURZEME 1386 1087 78.4 

LATGALE 1440 1112 77.2 

RĪGA 2735 1690 61.8 

VIDZEME 1894 1245 65.7 

ZEMGALE 1060 955 90.1 

KOPĀ 8515 6089 71.5 

 
Saskaņā ar likumā „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” noteikto Inspekcija katram 

kultūras pieminekļa īpašniekam izdod norādījumus par kultūras pieminekļa izmantošanu un 
saglabāšanu. 2008.gadā šis darbs turpināts un ir izsniegts 901 norādījums. Norādījumi pārsvarā 
gadījumu tiek izsniegti kultūras pieminekļa īpašnieka/valdītāja mainās gadījumā, kā arī tie 
aktualizēti objektu apsekošanas rezultātā.  

 
KURZEME 216 

LATGALE 199 

RĪGA 271 

VIDZEME 95 

ZEMGALE 120 

KOPĀ 901 

 
Pamatojoties uz nolikumu, Inspekcija sniedz atzinumu par to, vai attiecīgais kultūras 

piemineklis vai ēka, kura atrodas tā aizsardzības zonā un pārveido kultūrvēsturisko vidi, ir 
piemērota ekspluatācijai. 2008.gadā sagatavoti 469 atzinumi, no tiem 293 - Rīgā. 
 
KURZEME 72 

LATGALE 29 

RĪGA 293 

VIDZEME 38 

ZEMGALE 37 
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KOPĀ 469 

 
 Prognozējams, ka 2009.gadā stājoties spēkā grozījumiem Ministru kabineta noteikumos 
„Vispārīgie būvnoteikumi”, Inspekcijas atzinums par objekta gatavību ekspluatācijai būs 
nepieciešams tikai gadījumos, ja tiek veikti kultūras pieminekļa pārveidojumi. 
 Veicot objektu apsekošanu, sagatavoti 70 administratīvo pārkāpumu protokoli un 
pieņemti lēmumi par pārkāpēju administratīvo sodīšanu. Gadījumos, kad fiksēti nenozīmīgāki un 
ātrāk novēršami pārkāpumi, un kultūras piemineklim nav nodarīts būtisks kaitējums, apsekošanas 
aktā objekta īpašniekam izteikts brīdinājums tos novērst.  
 
 KURZEME LATGALE RĪGA VIDZEME ZEMGALE KOPĀ 

ADMINISTRATĪVĀ 
PĀRKĀPUMA 
PROTOKOLS 

18 12 26 8 6 70 

APTURĒTI DARBI 2 2 6 1  1 12 

PIEMĒROTS 
NAUDAS SODS 

8 4 23 6 2 43 

IZTEIKTS 
BRĪDINĀJUMS 

0 8 3 2 4 17 

IEROSINĀTA 
KRIMINĀLLIETA 

1 1 0 0 0 2 

CITS 1 24 0 14  0 39 

 
 Galvenokārt, konstatēti šādi pārkāpumi: ar Inspekciju nesaskaņota un neatļauta 
saimnieciskās darbības veikšana kultūras pieminekļos vai to aizsardzības zonās – kultūras 
pieminekļu pārveidošana, patvaļīga logu nomaiņa; jaunbūves un pārbūves kultūras pieminekļu 
aizsardzības zonās; parku pārveidošana, izciršana. Pēdējos gados aktualizējusies senvietu 
postīšana, kam tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. Kopumā konstatējams, ka samazinās to 
gadījumu skaits, kad darbi kultūras pieminekļos vai to aizsardzības zonās notiek bez saskaņotas 
projekta dokumentācijas un inspekcijas atļaujas. 
 

2.7.1.PROBLĒMAS 
 

1. Telpiskās vides sakārtošanā un attīstībā bieži vien trūkst ilgtermiņa skatījums.  
2. Kultūras mantojuma vērtības izpratnes trūkums. 
3. Kultūras pieminekļu īpašnieku neieinteresētība objektu saglabāšanā un restaurācijā.  
4. Pietiekami nepārdomāta saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu teritorijās un 

aizsardzības zonās. 
5. Ekonomiskās krīzes situācijā samazinās kultūras mantojuma restaurācijā ieguldīto 

līdzekļu apjoms. 
6. Kultūras pieminekļu restaurācijas un remonta darbos tiek lietoti neatbilstoši materiāli 

(piemēram, plastikāta un metāla izstrādājumi u.c.), kas pazemina kultūras pieminekļu 
vērtību. 

7. Bieža kultūras pieminekļu īpašnieku/valdītāja maiņa nenodrošina pēctecību. Objekti tiek 
pirkti nolūkā tos pārdot, nevis nodrošināt to saglabāšanu un ieguldīt kultūras pieminekļu 
restaurācijā. 

8. Pēdējā laikā aktīvi darbojas tā sauktie mantrači, kas nodara bojājumus arheoloģiskajiem 
kultūras pieminekļiem. 

 
2.7.2.POZITĪVĀS TENDENCES 

 
1. Kopumā vērtējot, telpiskā vide un kultūrvēsturiskie objekti arvien vairāk tiek sakopti. 
2. Samazinās to gadījumu skaits, kad darbi kultūras pieminekļos, to teritorijās un 

aizsardzības zonās tiek veikti nelikumīgi. 
3. Pagājušajā gadā uzlabojies dialogs ar dažādām interešu grupām kultūras mantojuma 

jomā. 
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4. Uzlabota normatīvo aktu bāze, piemēram, grozījumi administratīvo pārkāpumu kodeksā. 
5. Inspekcijas struktūras pārveidošana, tai skaitā reģionālo nodaļu izveide, kas padara 

pieejamākus Inspekcijas speciālistus kultūras pieminekļu īpašniekiem/valdītājiem. 
Inspektori dodas uz objektiem pie kultūras pieminekļu īpašniekiem. 

 
2.8. PROGNOZES PAR JOMAS ATTĪSTĪBU 

 
Ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju, Latvijai tāpat kā citām Eiropas valstīm 

ekonomikas veicināšanas pasākumos kā vienu no prioritātēm būtu jāizvirza kultūras pieminekļu 
restaurācija, tā veicinot tradicionālo un vietējā ražojuma materiālu lietošanu, stimulējot mazo un 
vidējo uzņēmumu darbību, jo tādējādi tiek radītas daudz vairāk darba vietas nekā jaunās 
būvniecības nozarē un pēc iespējas vairāk līdzekļu izlietojot darba algām. Kultūras pieminekļu 
restaurācija veicina līdzekļu novirzīšanu sabiedrībai, vairojot iedzīvotāju labklājību un dodot 
iespēju valsts politikai tai kalpot. Kultūras pieminekļu saglabāšana un restaurācija ir orientēta uz 
līdzsvarotu (ilgtermiņa) attīstību, ir enerģiju un materiālu taupošs process, jo restaurācija, 
salīdzinot ar jauno būvniecību, patērē daudz mazāk enerģijas un daudz vairāk līdzekļus izlieto 
darbaspēka apmaksai. Būtu veicināmi šādi pasākumi: 

 jāatbalsta kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās vides praktisks sakārtošanas darbs, 
iesaistot tajā amatniekus un mazos uzņēmējus, tā efektīvi risinot nodarbinātību un 
ekonomikas atveseļošanu. 

 Jāizmanto iespēja veikt apmācību, izpēti, analīzi un plānošanu, kas būs nozīmīgi, 
ekonomiskajai attīstībai atsākoties. 

 Vairāk jāizmanto publiskās privātās partnerības sniegtās iespējas. 
 

2.9. MĀKSLAS PRIEKŠMETU APRITES KONTROLE 
 

Pamatojoties uz 2003.gada 7.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 8 „Mākslas un 
antikvāro priekšmetu izvešana no Latvijas un ievešana Latvijā”, 2008.gadā sagatavotas 172 
atļaujas un 163 izziņas kultūras priekšmetu izvešanai no Latvijas Republikas. 

Sekojot mākslas un antikvāro priekšmetu apritei un izvērtējot tirgus piedāvājumu, lai novērstu 
nelikumīgas darbības ar kultūras pieminekļiem, ir regulāri apsekotas Rīgas antikvāro priekšmetu 
tirdzniecības vietas, kā arī atbilstoši situācijām, izmantotas iespējas iepazīties ar citu pilsētu 
senlietu tirgotavu piedāvājumu. Gada laikā veikti vidēji 40 (četrdesmit) antikvariātu un komisijas 
veikalu apmeklējumi. 2008.gada vizīšu rezultātā nav konstatēti pārkāpumi, kas liecinātu par 
nelikumīgām darbībām ar kustamiem kultūras pieminekļiem. 

2008.gadā ir apzināta mākslas un antikvāro priekšmetu izsoļu namu darbība un ir rūpīgi 
sekots līdzi izsolēs piedāvāto priekšmetu veidiem un izcelsmes likumībai. Šobrīd Latvijā izsoles 
regulāri organizē divi izsoļu nami un viena divu galeriju apvienība, sarīkojot 10 (desmit) izsoles 
gadā šādā sadalījumā: 

 SIA „Baltars” izsoļu nams – 8; 

 SIA „Birkenfelds” izsoļu nams – 2; 

 Klasiskās mākslas galerija „Antonija” un Ivonnas Veihertes Mākslas galerija – 4; 

 Mākslas galerija ”Jēkabs” – 1. 
Izsolēs pārsvarā dominē latviešu glezniecības vecmeistaru darbi, taču līdzās tiem ir 

parādījušās arī 19. un 20.gadsimta Krievijas un Rietumeiropas valstu autoru gleznas, kā arī 
atsevišķi dažādu paaudžu mūsdienu mākslinieku radošie veikumi. No antikvārajiem 
priekšmetiem, kas veido samērā nenozīmīgu daļu no kopējā priekšmetu klāsta, izsolēs ir 
sastopamas apgleznota porcelāna vāzes un dekoratīvo figūru sīkplastika. Izsoļu pārbaudēs nav 
novēroti mēģinājumi veikt darījumus ar kustamiem kultūras pieminekļiem. 
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2.10. 2008.GADA INSPEKCIJAS DARBA REZULTĀTI 

 
Atbilstoši Inspekcijas nolikumā noteiktajām funkcijām 2008.gadā Inspekcijā ir:  

 Saņemti un izvērtēti 8516 iesniegumi un vēstules. Nosūtīti 4427 dokumenti, tai skaitā: 

 Saskaņoti 1699 būvprojekti, kas izstrādāti kultūras pieminekļiem vai objektiem, kas 
atrodas kultūras pieminekļu aizsardzības zonā. 

 Sniegti 607 atzinumi par būvprojektiem, kas izstrādāti kultūras pieminekļiem vai 
objektiem, kas atrodas kultūras pieminekļu aizsardzības zonā. 

 Sniegti 197 atzinumi par ēku un būvju nojaukšanas pieļaujamību. 

 Izsniegtas 927 atļaujas kultūras pieminekļa vai aizsardzības zonas pārveidošanas 
darbiem. 

 Izsniegti 586 nosacījumi un tehniskie noteikumi būvprojektēšanai kultūras pieminekļos un 
objektiem, kuri atrodas kultūras pieminekļu teritorijā vai aizsardzības zonā. 

 Izsniegti 469 atzinumi par kultūras pieminekļu vai to aizsardzības zonā esošu ēku 
gatavībai ekspluatācijai. 

 Izsniegti 174 kultūras pieminekļu aizsardzības nosacījumi teritorijas plānošanas 
dokumentu izstrādāšanai. 

 Sniegti 392 atzinumi par teritorijas plānojuma dokumentiem, tai skaitā zemes ierīcības 
projektiem un zemesgabalu sadalīšanas projektiem. 

 Izsniegtas 987 kultūras pieminekļa statusu apliecinošas izziņas. 

 Sagatavota 431 vēstule par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu. 

 Pieņemti 168 lēmumi par objektu kultūrvēsturiskās vērtības noteikšanu Rīgas 
vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā. 

 Sniegti 272 atzinumi par koku ciršanu un mežistrādes darbiem kultūras pieminekļu 
teritorijas un aizsardzības zonās. 

 Inspekcijas vadītājs pieņēmis 51 lēmumu personu apstrīdēto inspekcijas amatpersonu 
izdotajiem administratīvajiem aktiem vai darbinieku faktisko rīcību. 

 Inspekcija nodrošinājusi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes 
darbu. Pārskata gada laikā notikusi 21 Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un 
attīstības padomes sēde, izskatīts 141 jautājums.  

 
 

2.11. NORMATĪVO AKTU IZSTRĀDE 

2008. gadā kultūras mantojuma jomā veikti grozījumi šādos jomu regulējošos ārējos 
normatīvos aktos: 

 Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 6., 7., 8. un 25.pants. Grozījumi paredz 
izveidot Inspekcijas reģionālās nodaļas (Latgales, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un 
Rīgas), ņemot vērā valsts administratīvi teritoriālās reformas noslēgumu, likvidējot 
līdzšinējo sistēmu, kad valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektors tika iecelts 
katrā republikas pilsētā un rajonā.  

 Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumu Nr.127 „Rīgas vēsturiskā centra 
saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 12., 13., 14., 15. un 
16.punkts. Grozījumu mērķis ir vienkāršot saskaņošanas procesu ēku kultūrvēsturiskās 
vērtības noteikšanai; samazināt motivāciju apzinātai kultūrvēsturiski vērtīgu ēku 
iznīcināšanai; precizēt jaunbūvju augstumu noteikšanas kritērijus, kā arī precizēt un 
vienādot terminoloģiju. 

 Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” 13.1 punkts. 
 
Papildus minētājam: 

 Sniegti atzinumi citu normatīvo aktu izmaiņu gadījumos. 
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 Nepieciešamības gadījumā sniegtas mutiskas konsultācijas, kā arī rakstiskas atbildes uz 
iesniegtajiem jautājumiem, kas saistīti ar normatīvo aktu normu satura skaidrošanu; 

 Par normatīvo aktu prasību pārkāpumiem piemērotas sankcijas, administratīvo 
pārkāpumu lietās uzlikti naudas sodi. 

 

 

3. BUDŽETA INFORMĀCIJA 
 

3.1. GALVENIE EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI 2008.GADĀ 
 
 Inspekcijas finanšu un saimnieciskā darbība tiek organizēta atbilstoši Latvijas Republikā 
spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem. Atbildīgais par normatīvajiem aktiem 
atbilstošu finanšu aprites organizēšanu Inspekcijā – galvenā grāmatvede R. Vasiļjeva, par 
administratīvo un tehnisko nodrošinājumu – Administratīvās daļas vadītājs E. Vonsovičs, par 
Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas administrēšanu – Kultūras 
mantojuma politikas daļas vadītāja B. Mūrniece. 
 

 Darbinieku atalgojums (ieskaitot sociālo nodokli) (faktiski) – 1 180 057,- Ls 

 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (faktiski) – 34 463,- Ls 

 Kultūras pieminekļu izpētei, glābšanai un restaurācijai – 594 939,- Ls 

 Rīgas Brāļu kapu restaurācijai – 40 000,- Ls 

 Salaspils memoriāla ansambļa restaurācijai – 70 000,- Ls 
 

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu īstenoti projekti: 

 Eiropas kultūras mantojuma dienas 2008 „Neparastais mantojums” – 10 000,- Ls  

 Kultūras mantojuma Gada balva 2007 – 14 000,- Ls 

 Ceļojošās izstādes „Rīgas vēsturiskā centra panorāma un siluets – Eiropas mantojums” 
papildinājums- digitālā izstāde – 600,- Ls 

 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārvaldīšanā nodotie nekustamie īpašumi:  

Kultūras pieminekļi: 

 ēkas Rīgā, M. Pils ielā 17/19/ 21, Pils ielā 20/ 22, Klostera ielā 5 (kopējā platība – 
2928.54 m 2).  

 Vārnu māju Kalēju sēta Rīgā, Jaunciema gatvē 23. 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005. gada 19. oktobra rīkojumu Nr. 
676 „Par kultūras ministrijas valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu 
ministrijas valdījumā”, minētie nekustamie īpašumi tika nodoti Finanšu ministrijas valdījumā. 
Saskaņā ar 2005. gada 28. decembra pilnvarojuma līgumu starp VAS „Valsts nekustamie 
īpašumi” un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, nekustamie īpašumi tika nodoti 
Inspekcijas pārvaldībā.  

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas tehniskais nodrošinājums: 

 mikroautobuss MERCEDES-BENZ, 1991.g., (nolietots)  

 automašīna AUDI 100, 1992.g.  

 automašīna OPEL OMEGA CARAVAN, 1989.g. (nolietots) 

 apvidus automašīna DAIHATSU TERIOS, 1999.g. 

 Inspekcijas reģionālo nodaļu un struktūrdaļu darbības nodrošināšanai, saskaņā ar valsts 
kancelejas rīkoto centralizēto Dienesta transportlīdzekļu nomas konkursu (valsts 
iepirkuma identifikācijas Nr. MK VK 2007/26) 2007. gadā uz 36 mēnešiem ir iznomātas 4 
automašīnas „SUZUKI SX4”un 1 automašīna „VW SHARAN”. 

 motorolleri 7 gab. (valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektoriem) 

 biroja tehnika, fototehnika.  

 cita speciālā tehnika.  
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3.2. KULTŪRAS PIEMINEKĻU IZPĒTES, GLĀBŠANAS UN IZPĒTES PROGRAMMA 
 

Saskaņā ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24. panta otro daļu pēc Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) ierosinājuma no valsts 
budžeta piešķir līdzekļus kultūras pieminekļu izpētei un saimnieciski neizmantojamu valsts 
nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai (Kultūras pieminekļu izpētes, 
glābšanas un restaurācijas programma, turpmāk – Programma). Inspekcija katrā konkrētajā 
gadījumā slēdz līgumu ar attiecīgā pieminekļa īpašnieku (valdītāju) par valsts budžeta līdzekļu 
piešķiršanu kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kā arī kontrolē šo līdzekļu 
izlietojumu. 

2008. gada Programma apstiprināta ar Kultūras ministres H.Demakovas 11.03.2008. 
rīkojumu Nr. 2.1.-25.81. Programmas kopējā summa – 683 230 LVL. Pēc Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas ierosinājuma 2008. gadā Programmā tika paredzēts piešķirt 
finansējumu konkrētu valsts aizsardzībā esošu saimnieciski neizmantojamu kultūras pieminekļu 
izpētei, restaurācijai un konservācijai – 520 230 LVL. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas ar kultūras mantojuma izpēti, dokumentēšanu, popularizāciju, darbību starptautiskās 
ar kultūras mantojumu saistītās institūcijās, kā arī ar tam nepieciešamā aprīkojuma un materiālu 
iegādi saistītiem izdevumiem – 163 000 LVL. Steidzamiem un neatliekamiem avārijas stāvokļa 
novēršanas darbiem - 24 990 LVL. Tika paredzēts, ka naudas līdzekļi, kas konkrētajam objektam 
netiek pārskaitīti savlaicīgi nenokārtotas dokumentācijas dēļ, pārvirzāmi steidzamu un 
neatliekamu avārijas stāvokļa novēršanas darbu finansēšanai. 
 
Programmas izpilde tika organizēta saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas 
administrēšanas kārtību.  
 
2008. gadā finansējums tika izlietots šādu objektu izpētei, glābšanai un restaurācijai: 
 

Aizkraukles ev.lut baznīcas jaunatklāto sienas gleznojumu konservācijai 2000,00 

Aizkraukles pilsdrupu konservācijai 1000,00 

Aizkraukles raj. Kokneses pilsdrupu konservācijai 7000,00 

Aizkraukles raj., Lejasžagaru senkapu aizsardzības pasākumiem 500,00 

Alūksnes ev.lut.baznīcas torņa  glābšanai 4000,00 

Alūksnes Palmu mājas glābšanai 1000,00 

Alūksnes raj., Gaujienas pilsdrupu ZR sienas konservācijai 3000,00 

Alūksnes viduslaiku pils arheoloģiskie izrakumi 3000,00 

Balvu raj., Viļakas Romas katoļu baznīcas altāra daļas loga restaurācijai 2000,00 

Bauskas pilsdrupu restaurācijai 9000,00 

Bauskas raj., Svitenes muižas kungu mājas krāšņu remontam 3000,00 

Cēsu Jaunās pils interjeru izpētei 15000,00 

Cēsu viduslaiku pilsdrupu izpētei  3000,00 

Cēsu pils Mestra zāles konservācijai 13000,00 

Cēsu raj. Raunas luterāņu baznīcas jumta remontam 4000,00 

Cēsu raj., Āraišu ezerpils atjaunošanai 8000,00 

Cēsu raj., Ārašu luterāņu baznīcas jumta glābšanai 5000,00 

Cēsu raj., E.Treimaņa - Zvārguļa dzimto māju atjaunošanai 3000,00 

Cēsu raj., E.Veidenbauma muzeja "Kalāči" jumta remontam 3000,00 

Cēsu raj., Līgatnes papīrfabrikas ciema izpēte 3000,00 

Cēsu raj., Raunas pilsdrupu konservācijai 7000,00 
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Cēsu raj., Ungurmuižas jumta restaurācijai 2000,00 

Cēsu raj., Ungurmuižas kungu mājas koksnes trupes radītās avārijas situācijas 
novēršanai 

1500,00 

Daugvpils raj. Lašu pilskalna atbalsta sienas nostiprināšanai 1000,00 

Daugavpils cietokšņa Nikolaja vārtu un tikta arheoloģiskajai un 
kultūrvēsturiskajai izpētei 

4800,00 

Daugavpils raj. Lašu luterāņu baznīcas ērģeļu izpētei 350,00 

Daugavpils raj., Dzejnieka Raiņa dzīvesvietas- Birķeneles pusmuižas kompleksa 
ēkas - klēts sienas un logu remontam 

1000,00 

Daugavpils raj., Līksnas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācijai 1500,00 

Daugavpils raj., Subates luterāņu baznīcas sakristejas atjaunošanai 800,00 

Dobeles pilsdrupu austrumu aizsargmūru konservācijai 5000,00 

Dobeles raj. Vecauces luterāņu baznīcas glābšanai 3500,00 

Dobeles raj., Mežmuižas luterāņu baznīcas zāles griestu restaurācijai 2500,00 

Gulbenes raj. Stāmerienas pils apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas 
ierīkošanai 

1000,00 

Gulbenes raj. Vecgulbenes luterāņu baznīcas jumta seguma atjaunošanai 5000,00 

Jēkabpils Apriņķa skolas jumta un fasādes remontam 1000,00 

Jēkabpils raj., Krustpils pils koka pārsegumu remontam un apmetuma 
atjaunošanai bijušajā baroneses buduārā 

1900,00 

Jēkabpils raj., Rubenes luterāņu baznīcas restaurācijai 4000,00 

Jēkabpils raj.,vētras seku likvidēšanai Marinzejas muižas parkā 2000,00 

Jelgavas raj. Zaļenieku luterāņu baznīcas sienu susināšanai 1000,00 

Krāslavas katoļu baznīcas ugunsdrošības sistēmas ierīkošanai 5000,00 

Krāslavas pils fasāžu nostiprināšanai 5000,00 

Krāslavas pils parka mākslīgās grotas nostiprināšanai un konservēšanai 3000,00 

Krāslavas raj., Indricas katoļu baznīcas restaurācijai 1000,00 

Krāslavas raj., Landskoronas katoļu baznīcas žoga restaurācijai 3000,00 

Krāslavas raj., Piedrujas katoļu baznīcas fasādes restaurācijai 5000,00 

Kuldīgas raj. Alsungas pils ZA torņa glābšanai 6000,00 

Kuldīgas tilta restaurācijai 10000,00 

Liepājas Lutera luterāņu baznīcas restaurācijai 2000,00 

Liepājas raj., Dunalkas muižas klēts krusta velvju nostiprināšanai un 
atjaunošanai 

6000,00 

Liepājas raj., Vecpils katoļu baznīcas logu restaurācijai 3000,00 

Liepājas Sv.Trīsvienības luterāņu baznīcas pamatu stiprināšanai 6000,00 

Limbažos, Baumaņa Kārļa kapa pieminekļa atjaunošanai 159,83 

Limbažos, koka ēkas pilsētas vēstruriskā centrā Cēsu ielā 1 3500,00 

Limbažu luterāņu baznīcas restaurācijai 1000,00 

Limbažu raj., Bīriņu pils parka lapenes atjaunošanai 2000,00 

Limbažu raj., Lielsalacas luterāņu baznīcas interjera restaurācijai 4000,00 

Limbažu raj., Umurgas luterāņu baznīcas pamatu un sienu bojājumu novēršanai 1000,00 

Limbažu Rātsnama sienu gleznojumu restaurācijai 2000,00 

Ludzas pilsdrupu konservācijai 6000,00 

Ludzas raj., Lauderu pareizticīgo baznīcas restaurācijas projekta izstrādei 1000,00 

Ludzas raj., Vecslabadas pareizticīgo baznīcas ikonostasa izpētei 1500,00 

Madonas raj. Cesvaines luterāņu baznīcas ērģeļu restaurācijai 1000,00 

Madonas raj. Cesvaines pils oriģinālo fasāžu un interjera detaļu konservēcijai un 
restaurācijai 

6000,00 

Madonas raj., Dzelzavas pils jumta atjaunošanai 3000,00 
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Ogres raj., V.Purvīša dzimto māju "Vecjauži" atjaunošanai 2000,00 

Preiļu muižas parka izpētes un restaurācijas tehnskā projekta izstrādei, kapelas 
arheoloģiskajai izpētei un restaurācijai 

20000,00 

Preiļu raj., Zemnieku sētas "Šultes" ēku jumta remontam 1000,00 

Rēzeknes kapličas restaurācijai 5000,00 

Rēzeknes luterāņu baznīcas grīdas remontam 1500,00 

Rēzeknes raj. Feimaņu katoļu baznīcas glābšanai 3000,00 

Rēzeknes raj. Lūznavas muižas kungu mājas sienu remontam, ūdens 
novadīšanas sistēmas ierīkošanai 

2500,00 

Rēzeknes raj., Bērzpils (Bēržu) katoļu baznīcas jumta atjaunošanai 4000,00 

Rēzeknes raj., Bēržu kapu kapličas altārgleznas restaurācijai 940,00 

Rēzeknes raj., Franča Trasuna muzeja "Kolnasāta” dzīvojamās mājas 
atjaunošanai 

2500,00 

Rēzeknes raj., Pušas katoļu baznīcas ērģeļu izpētei 2000,00 

Rēzeknes raj., Viļānu katoļu baznīcas žoga restaurācijai 2500,00 

Rēzeknes raj., Viļānu klostera ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošanai 1900,00 

Rīga, Arheoloģiskās izpētes prognozes veikšanai Strēlnieku laukumā 36541.66 

Rīga, avārijas seku likvidēšanai Sv.Jura baznīcā 600,00 

Rīga, Daugavgrīvas cietokšņa apbūves daļas - Pareizticīgo Kristus 
Apskaidrošanas baznīcas pamatu konservācijai 

1000,00 

Rīga, Ēku Rīgā, Klostera ielā 5/7 atjaunošanai 7137,65 

Rīga, Ēku Rīgā, M.Pils ielā 17/19/21 8738,29 

Rīga, Ēku Rīgā, Pils ielā 20/22 atjaunošanai 16243,15 

Rīga, Vārnu māju "Kalēja sētas" restaurācijai 940,46 

Rīgas Brāļu kapu ansambļa restaurācijai 40000,00 

Rīgas Brāļu kapu strēlnieku vārtu kompleksa restaurācijai 4435,58 

Rīgas Doma ziemeļu ieejas portāla un fresku konservācijai 10000,00 

Rīgas Jēzus luterāņu baznīcas restaurācijai 3000,00 

Rīgas Latviešu biedrības nama ugunsdrošības pasākumu veikšanai 4000,00 

Rīgas raj. Salaspils koncentrācijas nometnes vietas memoriāla restaurācijai un 
uzturēšanai 

70000,00 

Rīgas raj., Krimuldas luterāņu baznīcas jumta remontam 4000,00 

Rīgas Vecās Sv.Ģertrūdes luterāņu baznīcas tornīšu restaurācijai 5000,00 

Saldus raj., Priedulas luterāņu baznīcas jumta konstrukciju remontam 1500,00 

Talsu raj., Dundagas pils kapelas mūra nostiprināšanai 1600,00 

Talsu raj., Firksu - Pedvāles muižas kompleksa kalpu ēkas jumta un siju 
remontam 

1000,00 

Talsu raj., Pedvāles muižu kompleksa atjaunošanai 3000,00 

Talsu raj., Strazdes luterāņu baznīcasžoga atjaunošanai 800,00 

Valkas raj. Ērģemes pilsdrupu glābšanai 20000,00 

Valmieras raj. E.Meldera dzimto māju "Speļģi" rijas jumta remontam 1000,00 

Ventspils raj., Ugāles luterāņu baznīcas altāra restaurācijai 3000,00 

Kopā                            LVL 520 899.40 

 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas ar kultūras mantojuma izpēti, 

dokumentēšanu, popularizāciju, darbību starptautiskās ar kultūras mantojumu saistītās 
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institūcijās, kā arī ar tam nepieciešamā aprīkojuma un materiālu iegādi saistītiem izdevumiem 
izlietoti LVL 162 330.60, tajā skaitā: kultūras pieminekļu izpētei, teritoriju precizēšanai, kultūras 
pieminekļu apgrūtinājuma nostiprināšanai Zemesgrāmatā, reģionālo struktūru izveidošanai, 
informatīvo materiālu izdošanai, kultūras pieminekļu ekspertu padomju darba nodrošināšanai, 
ekspertīzēm, recenzijām, atzinumiem, kultūras pieminekļu un to aizsardzības popularizēšanai, 
apmācībai, informatīvo bukletu izdošanai, dalībai Eiropas kultūras mantojuma dienās, Kultūras 
mantojuma Gada balvas organizēšanai, darbam Baltijas jūras valstu darba grupā kultūras 
mantojuma aizsardzībai, līdzdalībai starptautiskās organizācijās, semināru un diskusiju 
organizēšanai, Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes darba 
nodrošināšanai, sadarbībai ar UNESCO Pasaules mantojuma centru, kultūras pieminekļu 
uzskaites, izpētes un aizsardzības darba tehniskā nodrošinājuma pilnveidošanai, datu bāzu 
uzturēšanai, informācijas sistēmas apkalpošanai. 
Visi ar Programmas izpildi saistītie dokumenti, kā arī finansējuma saņēmēju atskaites par 
padarīto darbu glabājas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. 
 

4. INFORMĀCIJA PAR PAKALPOJUMIEM 
 

4.1.BEZMAKSAS PAKALPOJUMI 
 

 Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu pārveidošanas būvprojektu izvērtēšana un 
saskaņošana; 

 Norādījumu izsniegšana par kultūras pieminekļu izmantošanu un saglabāšanu; 

 Kultūras pieminekļu remontu, konservācijas un restaurācijas darbu atļauju izsniegšana; 

 Kultūras pieminekļu izpētes darbu atļauju izsniegšana; 

 Uz iesniegumu pamata kultūras pieminekļa statusa apliecinošas izziņas izsniegšana; 

 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Informācijas centrā publiski ir 
pieejams valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts – reģistrs elektroniskā formā; 

 Rakstisku konsultāciju sniegšana. 
 

4.2.MAKSAS PAKALPOJUMI 
 

Saskaņā ar Kultūras ministrijas 2003. gada 29. aprīļa rīkojumu Nr. 57A „Par Atļaujas 
mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanai aizpildīšanas kārtības un Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas saistībā ar mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu sniedzamo 
maksas pakalpojumu veidu un izcenojumu apstiprināšanu”, Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija sniedz šādus maksas pakalpojumus: 

 Atļaujas kultūras priekšmeta izvešanai no Latvijas Republikas noformēšana; 

 Katra kultūras priekšmeta atribūcija un vērtējums naudas izteiksmē, ņemot vērā 
ekspertīzes sarežģītības pakāpi, pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
izstrādātajiem kritērijiem; 

 Eksperta vizīte un kultūras priekšmeta apskate tā atrašanās vietā ārpus Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas telpām; 

 Priekšmeta novērtēšana un izziņas par kultūras priekšmeta neatbilstību MK 2003.01.07. 
noteikumu Nr.8 1. pielikumā minētajām kategorijām sagatavošana.  

 
4.3. PASĀKUMI, KAS VEIKTI IEKŠĒJĀ AUDITA IETEIKUMU REALIZĀCIJAI 

 
Saskaņā ar 2007. gada 18. decembrī apstiprināto iekšējā audita plānu 2008. gadam, 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. 
decembrim tika uzsākti pieci auditi, no kuriem trīs ir noslēgti, bet divi nodoti saskaņošanai.  

2008. gada decembrī ir izstrādāts un ar Inspekcijas vadītāju saskaņots Iekšējā audita 
sektora reglaments. 
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2008. gada februārī Inspekcijas vadītāja apstiprinātais Finanšu ministrijas Iekšējā audita 
departamenta veiktās Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Iekšējā audita sektora 
darba salīdzinošās pārbaudes ieteikumu ieviešanas grafiks ir izpildīts pilnībā: 

 izstrādāts Iekšējā audita sektora ilgtermiņa attīstības plāns 2009-2014; 

 nodrošināta Iekšējā audita likuma 7. panta 3. daļā noteiktā prasība par iekšējo auditoru 
skaitu iestādē. 

2008.gadā veikts audits par šādiem jautājumiem: Transporta līdzekļu apsaimniekošana un 
izmantošana; Darba laika uzskaite un apmaksas kārtība; Saziņas līdzekļu izmantošana; 
Inspektoru darba kontrole (Vidzemes reģiona galvenie valsts inspektori); Inspekcijā saskaņošanai 
iesniegto kultūras pieminekļu vai to aizsardzības zonas pārveidošanas būvprojektu izvērtēšanas 
kārtība un Inspekcijas darbu atļauju izsniegšanas kārtība. 
 

4.4. PASĀKUMI, KAS VEIKTI PAKALPOJUMU KVALITĀTES UZLABOŠANAI 
 

 Lai sekmētu Inspekcijas funkciju efektīvāku īstenošanu, veikta Inspekcijas ierēdņu 
darbības un tās rezultātu novērtēšana.  

 Reorganizējot rajonu inspektoru darbu, izveidotas Inspekcijas Reģionālās nodaļas 
Kurzemē, Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Rīgā attiecīgi ar centriem Kuldīgā, Cēsīs, 
Rēzeknē un Rīgā. Reģionālās nodaļas tika izveidotas nolūkā uzlabot darba organizāciju, 
plānošanu un kontroli, kā arī pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Reģionālo nodaļu darbība 
organizācijas pamatprincips – valsts inspektori dodas pie objekta īpašnieka kultūras 
pieminekļa atrašanās vietā. Personām ir iespēja dokumentus iesniegt reģionālajā nodaļā, 
kas centralizēti nodrošina to nogādāšanu un izskatīšanu Rīgā. Iespēja Inspekcijas 
dokumentus (atzinumus, atļaujas, lēmumus) saņemt reģionālajā nodaļā, nebraucot uz 
Rīgu.  

 Lai pieņemtu objektīvu lēmumu, nozīmīgākajos kultūras pieminekļu pārveidošanas 
gadījumos rīkotas profesionāļu diskusijas, iesaistot arī sabiedriskās organizācijas. 

 
5. PERSONĀLS 

 

 

 01.2008. 12.2008. 

STRĀDĀJOŠO SKAITS 122,5 121,5 

VALSTS IERĒDŅI 55 55 

DARBINIEKI 67,5 (tai sk. tehniskais personāls) 66,5 (tai sk. tehniskais personāls) 

 
IZGLĪTĪBA: 
 

AUGSTĀKĀ 91 (5 darbinieki turpina mācības) 

t.sk. DOKTORA GRĀDS 4 

NEPABEIGTA AUGSTĀKĀ 6 

VIDĒJĀ SPECIĀLĀ 19 

VIDĒJĀ 5.5 

 
KADRU MAINĪBA 
 
2008.gadā no darba Inspekcijā atlaisti 12 darbinieki, savukārt darbā pieņemti 13 darbinieki. 
Darba attiecības pārtrauktas ar 11 darbiniekiem – 1 darbinieks samazināts, t.sk. 1 ierēdnis. 
 

Personu skaits, ar ko pārtrauktas darba 
attiecības 

11 

t.sk. ierēdņi 1 

t.sk. darbinieki 10 
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2008.gadā notika 3 konkursi uz vakantiem amatiem: Vadītāja vietnieks juridiskajā un uzskaites 
darbā, Juridiskās daļas vadītājs, Rīgas galvenais valsts inspektors. 
 
SADALĪJUMS PA VECUMA UN DZIMUMA GRUPĀM: 
 

VECUMS SIEVIETES VĪRIEŠI 

20 – 29  24 2 

30 – 39  17 2 

40 – 49  17 4 

50 – 59  20 13 

60 – 69  12 6 

70 gadi un vairāk 3 1 

KOPĀ 93 28 

 
Vidējais Inspekcijā strādājošo vecums – 45,3 gadi. 
 
 

5.1. PERSONĀLA KOMPETENCES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI 
 

Valsts Administrācijas skolas rīkotās lekcijas, nodarbības un seminārus apmeklējuši 5 
ierēdņi par šādiem tematiem: Administratīvais process iestādē; Normatīvo aktu izstrāde; Darba 
tiesības, to saikne ar Valsts civildienestu; Latvijas un Eiropas Savienības aktuālie jautājumi; 
Klientu apkalpošanas prasmes; Psihoemocionālās labklājības veicināšana darba vietā; Ierēdņu 
profesionālā ētika; Padziļinātais iekšējā audita kurss lietpratējiem.  

Darbinieki apmeklējuši seminārus ārvalstīs: Latvijas un Norvēģijas arheoloģija un 
kultūras mantojums, Kultūras mantojums un mūsdienu arhitektūra. Darbinieki apmeklējuši 
starptautiskās un vietējās konferences par tēmām : Kultūras mantojuma digitalizācija, Eiropas 
mantojuma zīmes vietas, Nacionālais muzeju krājums – resurss izglītībai, zinātnei sabiedrības 
attīstībai, Latvijas materiālās kultūras mantojuma saglabāšanas problēmas. 

Inspekcijas darbinieki turpina mācības augstākās izglītības iestādēs, tai skaitā 
doktorantūrā. 
 
 

6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

6.1. PASĀKUMI, KAS VEIKTI SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI UN IZGLĪTOŠANAI 

 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Informācijas centrā apmeklētājiem 
tika sniegta informācija par Latvijas kultūras mantojuma nozari – Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas darbību, valsts aizsardzībā esošajiem kultūras 
pieminekļiem, Latvijas dalību starptautiskajos projektos; jautājumiem, kas saistīti ar 
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu un attīstību. 

 Organizēti semināri un diskusijas par aktuāliem kultūras mantojuma saglabāšanas 
jautājumiem. 

 Realizēts projekts “Kultūras mantojuma Gada balva 2007” -  ar Valsts Kultūrkapitāla 
fonda atbalstu, organizēts pasākums, kura uzdevums ir novērtēt aizvadītā gada izcilāko 
veikumu un sasniegumus kultūras mantojuma jomā, tādējādi stiprinot nozari un veicinot 
tās prestižu sabiedrībā.  

 Organizēta Latvijas piedalīšanās 13.starptautiskajā fotokonkursā jauniešiem “Kultūras 
mantojums fotogrāfijās 2007-2008”. Latvijas nacionālās atlases uzvarētāji piedalījās 
starptautiskās izstādes atklāšanā un uzvarētāju apbalvošanā Strasbūrā 2008.gada 
decembrī.  

 Izstādes Informācijas centrā: „Kārlim Zālem – 120”; „Latvijas kultūras mantojums 
fotogrāfijās” un „Neparastais mantojums”. 
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 Inspekcijas Informācijas centrā sadarbībā ar V/A „Jaunie Trīs brāļi” organizēta „Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas un Rīgas koncertzāles teritoriju detālplānojuma sabiedriskā 
apspriešana”. 

 Eiropas Kultūras mantojuma dienas Latvijā laikā no 2008. gada 12.-14. septembrim. 
Atklāšana – Līgatnes rehabilitācijas centrā, objektā „Bunkurs”. 

 Bērnu zīmējumu konkursā “Uzzīmē neparasto mantojumu! ” iesniegto darbu izstāde; 

 Radošā nometne Kuldīgā, Mārtiņsalā 15 bērnu zīmējumu konkursa uzvarētājiem.  

 Bērnu ekskursija, apmeklējot Tukuma rajonu. Ekskursijas dalībnieki iepazinās ar 
Kurzemes cietokšņa muzeju Zantē, Tukuma Audēju darbnīcu un Durbes pili. 

 Sagatavots informatīvs materiāls par normatīvajiem aktiem kultūras pieminekļu 
aizsardzībā;  

 Izdots buklets „Neparastais mantojums”. 

 Izdots buklets „Lietišķi padomi par vienkāršām lietām vēsturisko ēku īpašniekiem, 
lietotājiem, aprūpētājiem”. 

 Kultūras mantojuma popularizācija Inspekcijas interneta mājas lapā. Inspekcijas mājas 
lapa http://www.mantojums.lv kopš 2007.gada pieejama arī angļu un franču valodā. 

 Inspekcijas mājas lapā izveidota digitāla izstāde „Rīgas vēsturiskā centra siluets un 
panorāma”; 

 Izdots informatīvs buklets „UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautais Strūves 
ģeodēziskais loks Latvijā” (latviešu un angļu valodā); 

 sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju buklets „UNESCO Konvencija par 
pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību”; 

 Inspekcijas speciālistu dalība vietējās un starptautiskās ar kultūras mantojumu saistītās 
konferencēs, populārzinātnisku un zinātnisku publikāciju sagatavošana. 

 Reģionālo nodaļu inspektori regulāri sagatavo publikācijas reģionālajos plašsaziņas 
līdzekļos par kultūras mantojuma aktualitātēm vai arī aktīvi sadarbojas ar to žurnālistiem, 
sniedzot aktuālo informāciju. 

 
 

6.2. SEMINĀRI UN DISKUSIJAS 
 

 Sadarbībā ar Francijas Kultūras ministriju un Francijas Kultūras centru Rīgā organizēts 
starptautisks seminārs „Kultūras mantojums un mūsdienu arhitektūra” Malro semināru 
cikla ietvaros; 

 Organizētas četras diskusijas: Apkure vēsturiskās baznīcu ēkās, Rīgas vēsturiskā centra 
jumtu un fasāžu ainava, Valsts kultūras pieminekļu saraksta saturs un nepieciešamās 
izmaiņas, Pilsētvides dizaina kvalitāte Rīgas vēsturiskajā centrā. Uz diskusijām tika 
aicināti attiecīgās jomas profesionāļi. Diskusijas mērķis bija vienoties par turpmākās 
sadarbības jautājumiem, kā arī jautājumu risināšanas pamatprincipiem. 

 Sadarbībā ar Kuldīgas pilsētas domi Inspekcija piedalījusies Kultūras mantojuma 
laboratoriju Kuldīgā organizēšanā. 2008.gadā organizētas trīs laboratorijas par šādām 
tēmām: Kuldīgas vecpilsētas ēku fasāžu krāsojuma saglabāšanas un restaurācijas, 
atbilstošās koloristikas noteikšanas, krāsojuma veidošanas metodikas un dabisko 
krāsvielu izmantošanas jautājumiem; koka būvgaldniecības elementu saglabāšanai; par 
jumtu ainavas saglabāšanas jautājumiem. Laboratorijās bija aicināti piedalīties vēsturisko 
ēku īpašnieki un apsaimniekotāji, vecpilsētas iedzīvotāji, uzņēmēji, arhitekti, amatnieki, 
mākslinieki, mantojuma jomas speciālisti, būvfirmu pārstāvji un būvmateriālu ražotāji.  

 
6.3. MALRO SEMINĀRU CIKLS. „KULTŪRAS MANTOJUMS UN MŪSDIENU 

ARHITEKTŪRA” 
 
Seminārs „Kultūras mantojums un mūsdienu arhitektūra“ 2008.gada 21. un 22.februārī 

tika rīkots ar mēŗki diskutēt par kvalitatīvas un ilgtspējigas pilsētu attīstības nepieciešamību, 
nezaudējot un cienot kopīgas kultūrvēsturiskas vērtības. Telpa, kurā mēs dzīvojam, nav 

http://www.mantojums.lv/
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sastingusi, tā nemitīgi attīstās. Taču, ja, telpai pārveidojoties, netiks domāts par attīstību 
ilgtermiņā, iespējamas pārmaiņas, kas apdraudēs vai pat iznīcinās kultūrvēsturisko vidi. Svarīgi ir 
nevis pretnostatīt kultūras mantojuma saglabāšanu mūsdienu arhitektūrai, bet veidot tiltu starp 
veco un jauno, veicinot kvalitatīvas dzīves telpas veidošanu. 

Par šiem jautājumiem Latvijas speciālistus uz diskusiju aicināja divi Francijas eksperti – 
valsts arhitekte-pilsētplānotāja Anna-Marī Kuzēna ( Anne-Marie Cousin), Francijas Kultūras un 
komunikācijas ministrijas Arhitektūras un kultūras mantojuma valsts galvenā inspektore, un 
arhitekts Olivjē Godē (Olivier Godet), Valdemarnas departamenta Arhitektūras un kultūras 
mantojuma dienesta vadītājs, no 2008.gada – Ildefransas reģionālās kultūras direkcijas 
Arhitektūras dienesta vadītājs. 

Tēmas, kas tika skartas semināra ietvaros - Mūsdienu arhitektūras un kultūras 
mantojuma pretrunas vēsturiskajos pilsētu centros; Publiskā ārtelpa, tās kvalitatīva attīstības 
iespēja un samazināšanas apdraudējums; Kultūrvēsturisku ēku pārveidojumi; Krastmalu attīstība; 
Kultūras mantojuma administrēšana; Vēsturisko pilsētu komunālā saimniecība un transporta 
infrastruktūra. 

Seminārs tapa Malro semināru (Séminaires Malraux) cikla ietvaros, sadarbībā ar Francijas 
Kultūras centru Rīgā. Malro semināri ir Francijas Kultūras un komunikācijas ministrijas iniciatīva, 
lai veicinātu Francijas un citu valstu pieredzes apmaiņu kultūras administrēšanas jomā. Kopš 
1994.gada Malro semināri ir noritējuši vairāk kā 50 pasaules valstīs ar mērķi palīdzēt 
kultūrpolitikas reformās visdažādākās kultūras nozarēs.  
 

6.4. EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA DIENAS 
 

Saskaņā ar līgumu Nr. 2008-1-STR-M01044  starp Valsts Kultūrkapitāla fondu un Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju no 2008. gada 1.janvāra līdz 2008. gada 
30. novembrim tika realizēts projekts Eiropas kultūras mantojuma dienas (turpmāk – Mantojuma 
dienas). 

Katru gadu Mantojuma dienas tiek veltītas kādai noteiktai tēmai, līdz šim – muižām, pilīm, 
baznīcām, pilskalniem, dārziem un parkiem. Šogad īpašu uzmanību Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija vēlējās pievērst neparastajam mantojumam. Visam, kas ir pārsteidzošs 
un ne vienmēr tiek uztverts kā kultūras mantojuma objekts.  

Objekti 2008. gada Mantojuma dienām tika izvirzīti, ievērojot šādus kritērijus: vecākais, 
senākais, vienīgais, augstākais, lielākais utml. - objekts, kas ar kaut ko izceļas; kaut kas, kas 
radīts pirmo reizi Latvijā/Baltijā vai Eiropā; vietas, no kurām ir veikti kādi mērījumi vai noteica 
attālumus, piemēram, ceļa stabi, robežstabi; vietas ar īpašām leģendām/nostāstiem; vietas, kur 
atradies kas nozīmīgs; ievērojamu personu apmeklētas vietas ar piemiņas zīmēm; kustamas 
vērtības (savdabības) - tehnika, relikvijas, atradumi utml.; īpatnēji vietvārdi vai vietas ar īpašu, 
interesantu vēsturi, autentiskām liecībām; savulaik mākslīgi veidota vide (kalni, ezeri, salas, 
kanāli utml.); unikālas, bet par 50 gadiem jaunākas kultūras vērtības, kurām šobrīd ir ievērojama 
loma. 

Mantojuma dienu laikā pasākumi notika 56 objektos. Centrālais pasākums bija 
Mantojuma dienu oficiālā atklāšana, kas notika 2008.gada 12.septembrī, Līgatnes „Bunkurā”.  
Tā kā Mantojuma dienu galvenais mērķis ir tuvināt cilvēkus kultūras mantojumam, tad no 12. līdz 
14. septembrim visā Latvijā mantojuma dienu objektos bija atvērto durvju dienas, ekskursijas gidu 
pavadībā, koncerti un izstādes (skat. programmu pielikumā). Tradicionāli visā Eiropā Mantojuma 
dienu pasākumi ir bez maksas. 

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam, tika piešķirts finansējums šādiem 
pasākumiem reģionos: bezmaksas ekskursiju organizēšanai Irbenes radiolokatorā; Mantojuma 
dienu pasākumiem Medzes pagastā; pasākuma organizēšanai bijušajā PSRS kodolraķešu bāzē 
Zeltiņos; pasākuma organizēšanai Varakļānos; pasākuma organizēšanai Liepājas Ziemeļu fortos; 
ekskursijas organizēšanai 1.pasaules kara blindāžās; Bauskas pils lielgabalu ekspozīcijai; 
pasākuma organizēšanai Baltinavas pagasta tiesas ēkā. Par finansējuma piešķiršanu lēma 
speciāli šim mērķim izveidota komisija, kas ņēma vērā plānotā pasākuma programmu un 
atbilstību Mantojuma dienu tēmai.  
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Par 2008. gada mantojuma dienām sagatavots buklets “Neparastais mantojums”, kas 
intersentiem izplatīts bez maksas.  

Piedaloties Eiropas Padomes organizētajās Eiropas kultūras mantojuma dienās, Latvija 
nostiprina savu starptautisko atpazīstamību, un tā ir arī iespēja informēt sabiedrību par 
daudzveidīgo Latvijas kultūras mantojumu. 
 

6.4.1. STARPTAUTISKAIS FOTOKONKURSS JAUNIEŠIEM „KULTŪRAS MANTOJUMS 
FOTOGRĀFIJĀS” 

 
Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumu ietvaros Latvija piedalījās starptautiskajā 

fotokonkursā jauniešiem “Kultūras mantojums fotogrāfijās”. Konkursā aktīvi piedalās jaunieši no 
visas Latvijas. Nacionālās atlases otrajā kārtā iekļuvušie darbi, ko izvērtēja īpaši izveidota 
speciālistu žūrija, kurā bija gan mantojuma nozares speciālisti, gan profesionāli fotogrāfi, tika 
apkopoti izstādē. Konkursa otrajā kārtā piedalījās 82 dalībnieki ar 160 fotogrāfijām. 2008. gada 
fotokonkursa izstāde tika atklāta Inspekcijas Informācijas centrā. Izstāde tiek veidota kā ceļojošā 
izstāde, nodrošinot iespēju to eksponēt arī citās Latvijas pilsētās un rajonos. Pamatojoties uz 
žūrijas vērtējumu, tiek piešķirtas vairākas balvas. 10 labākie konkursa dalībnieki piedalījās radošā 
fotoplenērā, kas tika organizēts Kuldīgā, Mārtiņsalā (2008.gada 30.maijs – 1.jūnijs). Fotoplenēra 
laikā ar jauniešiem strādāja mantojuma nozares speciālisti un profesionāls fotogrāfs – Ainars 
Meiers. Pamatojoties uz žūrijas vērtējumu, divu fotogrāfiju autori piedalās starptautiskajā izstādē 
Eiropas Padomē un visās konkursa dalībvalstīs. Nacionālo atlašu laureātu darbi tiek apkopoti arī 
Eiropas Padomes izdotajā katalogā, kā arī izstādes ir aplūkojamas katrā konkursa dalībvalstī, tai 
skaitā arī Latvijā. Nacionālo atlašu laureāti piedalās apbalvošanas ceremonijā, ko organizē 
Eiropas Padome un Katalonijas vēstures muzejs. 2008. gadā Latviju noslēguma pasākumā 
Eiropas Padomē, Strasbūrā pārstāvēs Lauris Peskops (Ventspils) un Baiba Otisone (Talsi).  
 

6.4.2. BĒRNU ZĪMĒJUMU KONKURSS „NEPARASTAIS MANTOJUMS” 
 

Eiropas kultūras mantojuma dienu laikā tika organizēts bērnu zīmējumu konkurss. Visi 
darbi piedalījās izstādē, kas bija aplūkojami Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
Informācijas centrā 2008. gada oktobrī un novembrī. Zīmējumu konkursā piedalījās 212 
dalībnieki. Atzinību guvušajiem bērniem bija iespēja piedalīties ekskursijā uz Tukuma rajonu. 
Ekskursija dalībnieki iepazinās ar Kurzemes cietokšņa muzeju Zantē, Tukuma Audēju darbnīcu 
un Durbes pili. Diplomi par dalību tika pasniegti Durbes pilī. 15 veiksmīgākie zīmējumu konkursa 
dalībnieki 2007.gada 28.-30.novembrī piedalās radošajā plenērā, Kuldīgā, Mārtiņsalā. Plenēra 
laikā paredzēta nodarbība keramikas darbnīcā „Namu durvis un gaisma Kuldīgas vecpilsētas 
namos”; Mantojuma dienu objekta Mārtiņsalā, Ventas rumbas un apvedkanāla apskate; 
zīmēšanas nodarbība „Neparastais mantojuma Kuldīgā” un nodarbība „Kultūras pieminekļi. Kas 
tie tādi un ko tie mums stāsta?”, plenēra laikā tapušo zīmējumu izstādes iekārtošana un 
vērtēšana un viktorīna par kultūras mantojuma jautājumiem. 

 
 

6.5. KULTŪRAS MANTOJUMA GADA BALVA 2007 
 

Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālam atbalstam, 2008. gada 6. jūnijā svinīgā 
pasākumā jau piekto reizi tika pasniegts valsts augstākais apbalvojums kultūras mantojuma 
nozarē – Kultūras mantojuma Gada balva 2007. Balvas pasniegšana sniedz iespēju daudzpusīgi 
(dažādās nominācijās) izvērtēt kultūras mantojuma nozarē notiekošos procesus un izteikt 
sabiedrības un valsts atzinību vislabākajam veikumam. Šāda atzinība veicina kultūras mantojuma 
nozarē darbojošās organizācijas, indivīdus, kultūras pieminekļu saimniekus un pašvaldības 
aktīvāk iesaistīties kultūras pieminekļu saglabāšanā, izpētē un popularizēšanā.  

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, 2007.gada veikumu septiņās nominācijās izvirzīja un 
vērtēja kultūras mantojuma nozares eksperti.  
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Ekspertu komisiju veidoja deviņi sabiedrībā un profesionāļu vidē augstu vērtēti ar 
kultūras mantojuma nozari saistīti eksperti: Latvijas Kultūras fonda priekšsēdētājs Pēteris 
Bankovskis, Inspekcijas vadītājs Juris Dambis, LR Kultūras ministrijas Valsts sekretāra vietniece 
Dace Melbārde, Muzeju valsts pārvaldes vadītājs Jānis Garjāns, Latvijas Pašvaldību savienības 
priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis, Rundāles pils muzeja direktors Imants Lancmanis, Latvijas 
Arhitektu savienības pārstāvis Juris Poga, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Ojārs Spārītis 
un biedrības „Latvia Nostra” pārstāve, komisijas priekšsēdētāja Ieva M.Laukers. 

Kā atsevišķa nominācija tika izveidota „Sabiedrības balva”, kurai kandidātus bija iespēja 
pieteikt ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Par nomināciju „Sabiedrības balva” tika saņemti ap 30 
priekšlikumu, veicot balsojumu Inspekcijas tīmekļa novietnē.  
 

Pēc diskusijām par 2007.gada veikumu un sasniegumiem kultūras mantojuma izpētes, 
aizsardzības, saglabāšanas un popularizācijas jomā žūrija pieņēma lēmumu: 

 Nominācijā Kultūras mantojuma restaurācija balvu nepiešķirt. 

 Nominācijā Kultūras mantojuma izpēte - Dr.hist.Muntim Aunam par J.K.Broces 
zīmējumu un aprakstu krājuma „Monumente” sastādīšanu, izdošanu, rediģēšanu un 
komentēšanu  

 Nominācijā Kultūras mantojuma popularizēšana - Jānim Lejniekam par grāmatu 
„Patiesa forma. Tīrs stils:Modris Ģelzis. Arhitekts.”  

 Nominācijā Labākais kultūras pieminekļa saimnieks - Margriet Lestraden par 
Vilhelma Purvīša dzimto māju „Vecjauži” atjaunošanu un apsaimniekošanu.  

 Nominācijā Nozīmīgākā izstāde vai akcija - Laumai Lancmanei par izstādi „Roze... 
Kas ir roze?” Rundāles pilī.  

 Nominācijā Labākais mūsdienu risinājums vēsturiskā vidē - Zaigai Gailei par Rojas 
pagasta Kaltenes eksperimentālās fabrikas sūkņu mājas rekonstrukciju.  

 Nominācijā Izglābtā koka ēka - Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijai par 
Mūrnieku ielas atjaunošanu. 

 Nominācijā „Sabiedrības balva” - Aizputes starpnozaru mākslas grupai „Serde” par 
kultūras mantojuma atjaunošanu, izpēti un popularizēšanu.  

 Kultūras mantojuma Lielā balva Vitoldam Mašnovskim par enciklopēdiju četros 
sējumos „Latvijas luterāņu baznīcas : vēsture, arhitektūra, māksla un memoriālā 
kultūra” , Rīga : DUE, 2005; 2006; 2007. 

 

6.6. ARHITEKTŪRAS MUZEJS 
 

Latvijas Arhitektūras muzejs ir Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
struktūrvienība kopš 1994. gada 28. jūlija. Latvijas Arhitektūras muzejs sniedz plašai sabiedrībai 
priekšstatu par Latvijas gan vēsturiskās, gan mūsdienu arhitektūras esību, būtību, un attīstību un 
veido izpratni par tās lomu pasaules kultūrā, ietverot muzeja krājumā visu ar Latviju saistīto 
profesionālo arhitektu radošo veikumu fiksācijas un ievērojamāko meistaru zīmējumu kolekciju.  

Pārskata periodā muzeja darba prioritāte bija muzeja pieejamības nodrošināšana 
sabiedrībai. Darbs ir ticis veikts vairākos virzienos, no tiem īpaši akcentējot muzeja pieejamību 
virtuālajā telpā. VKKF atbalstīta projekta rezultātā muzejs līdzās profesionālam lielizmēra 
skenerim ir ieguvis kvalitatīvu fotokameru, kas ļauj digitalizēt muzeja pamatkrājuma lielizmēra 
vienības (arhitektūras projektus un oriģinālos zīmējumus), lai pētniekus, muzejus un citus 
interesentus nodrošinātu ar kvalitatīviem muzeja krājuma priekšmetu attēliem, kas īpaši svarīgi ir 
tiem pētniekiem un ieinteresētajām institūcijām, kuri neatrodas Rīgā. Līdz ar to ir samazinājies 
muzeja krājuma un zinātniskā arhīva vienību deponējumu skaits. Atbilstoši paredzētajam plānam 
tiek aktīvi digitalizēts muzeja pamatkrājums. Paralēli tiek digitalizēts arī muzeja zinātniskais 
arhīvs, kas ir ne mazāk nozīmīgs Latvijas Arhitektūras muzeja materiālu krājums. Arhīva attēli 
tikuši izmantoti svarīgiem zinātniskiem pētījumiem (piemēram, Dr. Sergeja Kruka pētījumā par 
padomju kultūrpolitiku). Tā kā muzejam nav pastāvīgās ekspozīcijas, iecere paredz, ka 
digitalizētais zinātniskais arhīvs kļūs par bāzi virtuālās muzeja pastāvīgās ekspozīcijas 
izveidošanai nākotnē. 
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Muzejs otro reizi piedalījās akcijā „Muzeju nakts”. Akcijas mērķis bija ne tikai sabiedrības 
izklaides funkcija vai izglītošana atbilstoši muzeja profilam, bet aktīva iesaistīšana vides kvalitātes 
veidošanā un iespējamu pilsētvides problēmu risināšanā. Arhitektu birojs „Nams” piedāvāja savu 
versiju par sabiedriskā transporta problēmas risinājumu, un apmeklētāji tika iesaistīti gan 
projektam veltītā spēlē, gan izteica viedokli par problēmu un projektu anketās. Kopumā akcijas 
laikā muzeju apmeklēja apmēram 4000 apmeklētāju. 

2008.gadā muzejā eksponētās un atklātās izstādes: Ildiko Beātas Takāčas (Ungārija) 
darbu izstāde; „Igaunijas vēstniecība Rīgā. 1938-2008”; „Paulis Raimonds Dermanis (ASV). 
Arhitektūra. Grafika”; „Ļeņingradas modernisms. 21. gadsimta skatījums”; Irinas Tīres fotogrāfiju 
izstāde „Liepājas kalumu mūzika”; „Rīga – bez sastrēgumiem!?” un „Eksports@home”. 
 

7. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA UN STARPTAUTISKIE PROJEKTI 
 

7.1. SADARBĪBA AR UNESCO PASAULES MANTOJUMA CENTRU UN UNESCO LATVIJAS 
NACIONĀLO KOMISIJU 

 
- 2008.gada sākumā sagatavots un nosūtīts Ziņojums par situāciju Pasaules mantojuma 

vietā – Rīgas vēsturiskajā centrā. 
- No 25.-28.martam Rīgā uzņemta UNESCO /ICOMOS vienotā misija par situāciju 

Pasaules mantojuma vietā – Rīgas vēsturiskajā centrā. 
- Inspekcijas vadītājs piedalījās UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 32.sesijā 

Kvebekā, Kanādā no 1. līdz 11.jūlijam. 
- Sadarbībā ar LR Kultūras ministriju un LR Aizsardzības ministriju sagatavots valsts 

periodiskais ziņojums par UNESCO Konvencijas par kultūras vērtību aizsardzību bruņota 
konflikta gadījumā dalībvalstu ieviešanu. 

- Dalība UNESCO/Francijas sadarbības līguma projektā starp Pasaules mantojuma vietām 
– Rīgas, Lionas un Bordo pilsētu vēsturiskajiem centriem, Inspekcijas pārstāvis piedalījās 
pieredzes apmaiņas braucienā un projekta satura gatavošanā Lionā, Francijā no 20.-
26.septembrim. 

 
7.2. SADARBĪBA AR EIROPAS PADOMI 

 
- Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros (tai skaitā Starptautiskā fotokonkursa 

jauniešiem nacionālās atlases uzvarētāju pavadīšana uz Strasbūru, Francijā uz diplomu 
pasniegšanas ceremoniju no 3.-6.decembrim). 

- Inspekcijas vadītājs piedalījās Kultūras mantojuma un ainavu komitejas (CDPATEP) 
sēdē Strasbūrā, Francijā no 27.-30.aprīlim. 

-  Herein datu bāzes aktualizēšana un dalība Herein tīkla koordinatoru sēdē Šomonā pie 
Luāras, Francijā 24.-27.septembrim. 

- Inspekcijas pārstāvis piedalījās Eiropas mantojuma dienu koordinatoru sanāksmē un 
1.Eiropas kultūras mantojuma forumā Briselē, Beļģijā no 22.-26.oktobrim. 

 
7.3. SADARBĪBA ES 7.IETVARPROGRAMMAS ERA-NET PROJEKTA NET-HERITAGE 

IETVAROS 
 

- Nodrošināta nacionālā ieguldījuma daļa projekta saskaņošanas procesā Eiropas 
Komisijā. 

- Finansējuma un Konsorcija līguma parakstīšanas procedūras no Latvijas puses 
organizēšana. 

- Dalība 1.NET-HERITAGE projekta partneru sanāksmē Romā, Itālijā no 5.-8.oktobrim. 
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7.4. SADARBĪBA PROJEKTĀ ”EIROPAS MANTOJUMA ZĪME” 

 
- Sagatavots pieteikums Kuldīgas pilsētas vēsturiskā centra Eiropas mantojuma zīmei un 

organizēts zīmes piešķiršanas pasākums Kuldīgā 2008.gada 4.jūnijā. 
- Inspekcijas vadītājs piedalījies Eiropas mantojuma zīmes starpvalstu komisijas sēdē 

Parīzē, Francijā no 17.-20.aprīlim. 
- Dalība un Latvijas Eiropas mantojuma vietu pārstāvju dalības koordinēšana Eiropas 

mantojuma vietu pārstāvju konferencē Avinjonā, Francija no 3.-6.decembrim. 
- Atzinumu sniegšana savas kompetences ietvaros Eiropas Komisijas diskusiju dokumentu 

sagatavošanā par Eiropas mantojuma zīmes koordinēšanu Eiropas Savienības mērogā. 
 

7.5. BALTIJAS JŪRAS VALSTU UN REĢIONĀLĀ SADARBĪBA 
 

- Gatavošanās 4.Baltijas jūras kultūras mantojuma forumam Rīgā 2010.gadā (pārcelts no 
2009.gada): programmas izstrāde, mērķauditorijas definēšana, finansējuma piesaiste, 2 
Foruma starptautiskās rīcībkomitejas sanāksmju Rīgā organizēšana. 

- dalība Baltijas jūras valstu uzraudzības (BJV) grupas kultūras mantojuma aizsardzībai 
sanāksmēs Krakovā, Polijā (9.-12.marts), Reikjavīkā, Īslandē (24.-28.jūnijs), Stavangerā, 
Norvēģijā (26.-30.novembris). 

- Baltijas jūras valstu pastāvīgo darba grupu kultūras mantojuma aizsardzībai Latvijas 
pārstāvju dalības koordinēšana. 

-  Inspekcijas pārstāvis piedalījies BJV Zemūdens kultūras mantojuma aizsardzības grupā 
Tallinā, Igaunijā. 

- Dalība BJV uzraudzības grupas ziņojuma BJV Kultūras ministru konferencei Rīgā 
2008.gada oktobrī sagatavošanā. 

- Dalība Baltijas jūras reģionā 3.Baltijas jūras kultūras mantojuma foruma publikācijas 
sagatavošanā. 

- Dalība BJV sadarbības kultūras mantojuma jomā mājas lapas www.baltic-heritage.net 
aktualizēšanā. 

 

7.6. CITAS STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS AKTIVITĀTES 
 

Inspekcijas pārstāvju komandējumi un dalība šādos pasākumos: 

 Inspekcijas vadītājs piedalījies 3.Eiropas mantojuma vadītāju forumā Kopenhāgenā, 
Dānijā no 27.-31.maijam. 

 Inspekcijas vadītājs ar referātu par Latvijas pieredzi piedalījies starptautiskā konferencē 
„Okupē zemi – iznīcini mantojumu” Santanderā, Spānijā no 13.-17.jūlijam. 

 Inspekcijas vadītājs ar referātu par Latvijas pieredzi piedalījies starptautiskā radošā 
observatorijā „Vēsturiskā pilsētainava un tās saglabāšana” Budapeštā, Ungārijā no 23.-
26.novembrim. 

 Inspekcijas pārstāvis piedalījies Eiropas Arheologu konsīlijā Targovicē, Rumānijā no 5.-
9.martam. 

 Inspekcijas pārstāvis piedalījies Eiropas pieredzes apmaiņas seminārā restauratoriem 
Krakovā, Polijā no 30.marta -2.aprīlim. 

 Divi Inspekcijas pārstāvji piedalījās Baltijas kultūras mantojuma kursos „Kultūrvēsturiskās 
ainavas saglabāšana” Gotlandē, Zviedrijā no 1. -15.jūnijam. 

 Inspekcijas pārstāvis piedalījies Starptautiskās Holokausta darba grupas sanāksmēs 
jūnijā un decembrī. 

 Inspekcijas pārstāvis piedalījies 1.Kultūras mantojuma juristu forumā Briselē, Beļģijā 21.-
24.septembrim. 

 Inspekcijas pārstāvis piedalījies Eiropas Komisijas Kultūras priekšmetu eksporta un 
atdošanas komitejas sēdē Briselē, Beļģijā 2.oktobrī. 

 

http://www.baltic-heritage.net/
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8. SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU 
 

Dažādu nozares nevalstisko organizāciju pārstāvji regulāri piedalās Inspekcijas rīkotajās 
diskusijās un semināros. Tāpat sadarbība notiek ekspertu padomēs. Svarīgāko lēmumu 
pieņemšanā regulāri notiek konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām. 

Regulāra sadarbība ar organizācijām, kas darbojas nozarē (lielākās no tām - Latvia Nostra, 
Koalīcija kultūras un dabas mantojuma aizsardzībai, Jūrmalas aizsardzības biedrība, Piļu un 
muižu asociācija, Industriālā mantojuma saglabāšanas fonds, Latvijas Ainavu arhitektu biedrība). 
Finansēšanas līgumi Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas 
ietvaros noslēgti ar 5 nevalstiskajām un 35 reliģiskajām organizācijām (draudzēm). 
 
 

8.1. KONSULTATĪVO PADOMJU DARBĪBAS REZULTĀTI 
 
Pārskata gada laikā darbu turpinājušas Inspekcijas konsultatīvās ekspertu padomes – 

Arheoloģiskā mantojuma ekspertu padome, Ērģeļu ekspertu padome, Restaurācijas kvalitātes 
izvērtēšanas ekspertu padome, Kultūras pieminekļu uzskaites padome. 

 
  

9. GALVENIE UZDEVUMI 2009. GADAM: 
 

1. Finanšu resursu ietvaros nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās Inspekcijas funkcijas, 
vienlaikus veicot funkciju izvērtējumu salīdzinājumā arī ar Eiropas praksi. 

2. Pildot valdības uzdevumu veikt Inspekcijas struktūras optimizāciju, pārskatot funkcijas. 
3. Izstrādāt īpašu pasākumu plānu darba šī brīža ekonomiskajos apstākļos. 
4. Turpināt darbu pie kultūras mantojuma saglabāšanu atbalstošas nodokļu politikas 

izveidošanas (Nepieciešami grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli). 
5. Turpināt veidot “tiltu” starp mūsdienu arhitektūru un kultūras mantojuma saglabāšanu, 

kvalitatīvas publiskās telpas saglabāšanas un attīstības interesēs.  
6. Kultūras pieminekļu uzskaites reģistra pilnveidošana, visaptveroša kultūras mantojuma 

(kultūras pieminekļu) inventarizācija/apsekošana, precizējot teritorijas ar mūsdienu 
tehnoloģijām 

7. Turpināt starptautisko sadarbību un realizēt kultūras matojumu popularizējošus projektus, 
kas veicina sabiedrības izpratni par kultūras mantojuma jautājumiem: 
- Ikgadējo Eiropas Kultūras mantojuma dienu organizēšana. 
- Dalība UNESCO Pasaules mantojuma komitejas sesijā Seviļā, kur tiks skatīts Rīgas 

jautājums un izvērtēts sniegtais ziņojums par paveikto Rīgas vēsturiskā centra 
saglabāšanas darbā. 

- Pieejamo resursu ietvaros turpināt darbu pie dažādiem projektiem, kas orientēti uz 
bērnu un jauniešu izglītošanu par kultūras mantojuma darbu, veicinot viņu kā 
nākamo kultūras mantojuma saglabātāju izpratni. 

8. Pasākumi restaurācijas un konservācijas darbu kvalitātes uzlabošanai, speciālistu 
apmācības, informatīvu materiālu sagatavošana, speciālu ekspertu konsultatīvu padomju 
lomas palielināšana. 
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PIELIKUMS NR.1. 

 

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJAS VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻU 
IZLIETOJUMS (LATOS) 

 Nr. 
p.k. 

    Gada beigās  Gada sākumā 

 1.  Aktīvi: 338994 301054 

 1.1.  ilgtermiņa ieguldījumi 290592 237859 

 1.2.  apgrozāmie līdzekļi 48402 63195 

 2.  Pasīvi: 338994 301054 

 2.1.  pašu kapitāls 258382 228379 

 2.2.  kreditori 80612 72675 

 
 

3.2 VALSTS PAMATBUDŽETA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS (LATOS) 

 Nr. 
p.k. 

   Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 

izpilde) 

 Pārskata gadā 

 apstiprināts likumā  faktiskā izpilde 

 1.  Ieņēmumi (kopā): 2153853 
2370938 2346401 

 1.1. dotācija no vispārējiem 
ieņēmumiem 

2118925 
2311938 2311938 

 1.2.  dotācija īpašiem mērķiem    

 1.3.  maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi 

34928 59000 34463 

 1.4.  ārvalstu finanšu palīdzība    

 2.  Izdevumi (kopā): 2184985 2370938 2315867 

 2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā): 2162060 2366938 2299093 

 2.1.1.  atalgojumi 1030166 1194169 1180057 

 2.1.2.  komandējumi 3777 3500 2150 

 2.1.3.  subsīdijas un dotācijas 661808 696166 615846 

 2.1.4.  pārējie uzturēšanas izdevumi 466309 473103 501040 

 2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem 
(kopā): 

22925 4000 16774 

 2.2.1.  kapitālās iegādes    

 2.2.2.  kapitālais remonts    

 2.2.3.  investīcijas    

 3.  Nodarbinātība:    

 3.1.  faktiskais nodarbināto skaits 122 122 122 

 3.2.  vidējā darba alga 704 816 806 

 
 

3.3 MAKSAS PAKALPOJUMI UN TO IZCENOJUMI, CITI PAŠU IEŅĒMUMI (LATOS)  

   Nr. 
p.k. 

 Maksas pakalpojumi un 
citi pašu ieņēmumi* 

 Izcenojums  Faktiskie ieņēmumi 

  1.  Noma 3,88 24033 

  2. Komunālie pakalpojumi 0,85 5208 

  3. Citi iepriekš neklasificētie maksas 
pakalpojumi 

2,24 5222 

  4. Kopā:   

 KOPĀ:   34463 


