Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2020. gadam ārpuskārtas 3. konkursa rezultāti
Objekts
Daugavpils Sv. Pētera katoļu baznīca
Ciskādu katoļu baznīca
Viļānu katoļu baznīca
Krāslavas katoļu baznīca
Viļakas katoļu baznīca
Pasienas katoļu baznīca
Daugavpils Skrošu rūpnīca
Landskoronas katoļu baznīca
Daugavpils Jaunavas Marijas katoļu baznīca
Baltmuižas kungu māja
Piedrujas katoļu baznīca

Opekalna luterāņu baznīcas altāris
Gulbenes vēdekļveida depo
Burtnieku mācītāja māja
Jaunpiebalgas kroga apbūve

Dzejnieka E. Treimaņa - Zvārguļa dzīves vieta
Zvārtavas muižas kungu māja
Valmieras Sv. Sīmaņa luterāņu baznīca
Ziemeru muižas kungu māja
Ērģemes viduslaiku pils
Cēsu apriņķa skola
Palsmanes luterāņu baznīca

Mērķis
Latgale
Baznīcas ēkas jumta restaurācijas projekta izstrāde
Lietusūdens kanalizācijas tīklu izbūve
Torņa mūra apdares atjaunošana un krāsošana, skārda
seguma krāsošana
Sakristejas restaurācijas noslēguma darbi
Centrālo ieejas durvju virsgaismas vitrāžas restaurācija
Ārdurvju restaurācija
Torņa logu restaurācija
Ēkas nesošo mūra sienu avārijas stāvokļa novēršana
Loga virs galvenās ieejas restaurācija
Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte
Baznīcas ēkas pamatu hidroizolācija
Vidzeme

Altāra daļas - "Dieva acs - restaurācija
Ēkas avārijas stāvoklī esošās sienas konservācija
2 krāšņu remonts
Lietusūdens novadīšanas sistēmas izbūves
turpināšana
Ēkas atjaunošanas koncepcijas izstrāde, elektrības, zibens
novadīšanas, logu restaurācijas un atjaunošanas projekta
izstrāde, muzeja istabas restaurācijas projekta
dokumentācijas izstrāde.

7 logu restaurācija
Iekštelpu elektroinstalācijas nomaiņa, telpu
remonts

Summa
9000,00
10000,00
10000,00
4213,00
5000,00
2270,00
10000,00
4550,00
10000,00
9922,00
10000,00
325,00
8200,00
8636,00
10000,00

7000,00
8265,00
10000,00
9500,00
2857,00
9498,00
10000,00

Bīriņu muižas apbūve (Ūdenstorņa lukturis)

Vestibila kāpņu restaurācija
Vārtu torņa norobežošana un stalažu izbūve
Logu atjaunošana
4 logu ārējo vērtņu restaurācija un atjaunošana
Telpu arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un
atjaunošanas koncepcijas iztrāde
Zudušo logailu aizpildījumu atjaunošana, loga un durvju
restaurācija
Fasādes vienkāršotas atjaunošanas dokumentācijas
izstrāde
Fasādes vienkāršotas atjaunošanas dokumentācijas
izstrāde
Zemgale
Loga restaurācija
Ēkas Rietumu fasādes glābšanas darbi
Altāra glābšanas noslēdzošie darbi
Ēkas dienvidaustrumu korpusa jumta seguma izbūve
Galvenās un mazās zāles grīdas glābšanas darbi
Baznīcas ēkas jumta seguma nomaiņa mākslas
pieminekļa saglabāšanai
Būvniecības dokumentācijas izstrāde ēkas neatliekamai
glābšanai
Būvniecības dokumentācijas izstrāde jumta glābšanai
Kurzeme
Mansarda telpas griestu pārseguma glābšanas darbi
Austrumu torņa trešā un ceturtā stāva pārsegumu izbūve
esošās balstvietās, grīdas izbūve
Ziemeļu fasādes dzegas restaurācijas noslēguma darbi
Logu restaurācijas noslēguma darbi
Baznīcas solu apsekošana un restaurācijas programmas
izstrāde
Jumta konservācija un daļēja atjaunošana
Ēkas tehniskā stāvokļa apsekošana un rekomendāciju
izstrāde glābšanas darbiem
Zāles esošo sienu paneļu konservācija, restaurācija,
trūkstošo paneļu izgatavošana
Jumta kores atjaunošana, lietus ūdens tekņu
atjaunošana, jumta seguma remonts
Rietumu sienas konservācija
Rīga
Rietumu fasādes ieejas portāla konservācija un
restaurācija
Luktura restaurācija

Āgenskalna tirgus

Tirgus ēkas garenfasādes cokola un apmales atjaunošana

10000,00

Liepupes luterāņu baznīca

Lietus ūdens noteksistēmas atjaunošana
Kungu mājas torņa jumta un pamatu konservācija;
kungu mājas oranžērijas jumta un nesošo konstrukciju
konservācija
Baznīcas griestu restaurācijas projekta izstrāde
Jumta konstrukciju apstrāde ar antipirēniem

2480,00

Cēsu Svētā Jāņa luterāņu baznīca
Valmiermuižas klēts
Varakļānu muižas kapliča - kapela
Varakļānu katoļu baznīca
Vecauces pils
Bērzes dzirnavas
Bauskas Svētā Gara luterāņu baznīcas altāris
Svētes muiža pils
Abgunstes muižas dzīvojamā ēka
Kapa plāksne A. Velinkam (Dignājas luterāņu baznīca)
Skaistkalnes klosteris
Bramberģes muižas dzivojamā ēka
Padures muižas dzīvojamā māja
Cīravas pils
Jaunauces pils
Ugāles luterāņu baznīca
Gaiķu luterāņu baznīca
Firksu - Pedvāles muižas bij. graudu kalte
Mežmuižas klēts
Tāšu muiža
Dzīvojamā ēka ar noliktavu (Aizputē, SERDE)
Popes muižas stallis
Lēdurgas luterāņu baznīcas Rietumu portāls

Nabes muižas apbūve
Anglikāņu baznīca
Biķeru luterāņu baznīca
Tukuma luterāņu baznīca
Vecā Svētās Ģertrūdes baznīca
Kandavas mācītājmuižas dzīvojamā ēka
Nordeķu muižiņas apbūve (Dārznieka māja)
Rīgas Latviešu biedrības ēka

Ēkas lietus ūdens tekņu atjaunošana dakstiņu jumtam un
kontrforsiem, papildus uztvērēju grozu izbūve torņa daļā
Jumta nesošo konstrukciju bojāto vietu atjaunošanas
dokumentācijas izstrāde
Jumta konstrukciju pastiprināšana
Jumta glābšanas darbi - konstrukciju un seguma
atjaunošana
Dienvidu korpusa 4. stāva logu restaurācija
Kopā:

5500,00
8400,00
3500,00
3270,00
6352,00
9978,00
7000,00
10000,00
10000,00
10000,00
5000,00
8000,00
2800,00
6000,00
10000,00
7772,00
694,00
10000,00
544,00
3193,00
9997,00
9881,00
4244,00
3200,00

9400,00
5000,00
1376,00
8382,00
3500,00
9990,00
10000,00
9866,00
394555,00

