KULTŪRAS PIEMINEKĻU GLĀBŠANAS, IZPĒTES UN RESTAURĀCIJAS
PROGRAMMAS IZPILDE 2014. GADĀ

Alsungas pils

6326

Alsungas pils

6326

Veiktie darbi
Alsungas pils ZA korpusa tehniskās apsekošanas veikšana,
risinājumu izstrāde un pagrabu konservācija
Alsungas pils ZA torņa lietus ūdens novadīšanas
noteksistēmas izveide

Finans
ējums
Eur

Kultūras piemineklis

Valsts
aizs.
nr.

Saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24. pantu pēc Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas ierosinājuma no valsts budžeta iedala līdzekļus kultūras
pieminekļu izpētei un to valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri
īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā ir pieejami sabiedrības (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.
2014. gada Programma apstiprināta ar Kultūras ministres D.Melbārdes 04.06.2014.
rīkojumu Nr. 5.1.-1-144. Programmas summa - Euro 1 062 371,-, tajā skaitā Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas ar kultūras mantojuma izpēti, dokumentēšanu,
popularizāciju, darbību starptautiskās ar kultūras mantojumu saistītās institūcijās, kā arī ar tām
nepieciešamā aprīkojuma un materiālu iegādi saistītiem izdevumiem Euro 202 758.Kopumā 2014. gadā saņemti finansējuma pieteikumi par Euro 1 513 417.2014. gadā noslēgti 138 kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas
finansēšanas līgumi valsts nozīmes kultūras pieminekļu remontam, restaurācijai un avārijas
situāciju novēršanai, tajā skaitā LR Saeimas mērķfinansējums video novērošanas sistēmas
izveidošanai Rēzeknes vecticībnieku kapu draudzes baznīcai ar nolūku nodrošināt
kultūrvēsturiskā mantojuma drošu glabāšanu, nodibinājumam „Rīgas Brāļu kapu un Latvijas
vēsturiskā mantojuma fonds” Rīgas Brāļu kapu ansambļa Mātes Latvijas tēla ar postamentu un
pilsētu ģerboņu aprūpei papildu restaurācijas veikšanai, kā arī Piebalgas Latviešu biedrībai
pieminekļa izveidei nacionālajiem partizāniem un karavīriem.

1210
1553.24

Alsungas Romas katoļu
3578
baznīcas ērģeles

Alsungas Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija

4000

Alūksnes luterāņu baznīca 2700

Alūksnes luterāņu baznīcas jumta konstrukciju un ar to
saistīto mezglu atjaunošana

5000

Alūksnes muižas parka
mauzolejs

2671

Alūksnes muižas parka mauzoleja restaurācija

7000

Alūksnes pilsdrupas

2665

Alūksnes pilsdrupas
Arendoles muižas kungu
māja
Augstkalnes-Mežmuižas
luterāņu baznīca
Bauskas pils vārtu māja

2665

Alūksnes pilsdrupu konservācija un restaurācijas projekta
izstrāde
Alūksnes pilsdrupu konservācija

10000

8547

Arendoles muižas kungu mājas dūmvadu atjaunošana

2500

4864
6166

Bauskas Sv. Gara
2973
luterāņu baznīcas ērģeles

Augstkalnes-Mežmuižas luterāņu baznīcas fasādes
apmetuma un vēsturiskā krāsojuma atjaunošana
Bauskas pils vārtu mājas flīžu grīdas konservācija
Bauskas Sv. Gara luterāņu baznīcas ērģeļu pedāļu, spēles
galda un mehānikas restaurācija

3900

3900
2000
7000

Bērzes luterāņu baznīca
Bērzgales Sv. Annas
Romas katoļu baznīca
Bēržu Sv. Annas Romas
katoļu baznīca
Breksīnes kapu kapliča
Briņķu Pedvāles muižas
kalpu māja
Briņķu Pedvāles muižas
kalpu māja
Bukmuižas Sv. Ludviķa
Romas katoļu Baznīcas
glezna "Sv. Jāzeps ar
bērnu"
Burtnieku luterāņu
baznīca
R. Blaumaņa memoriālais
muzejs "Braki"
Cesvaines luterāņu
baznīca
Cesvaines pils
Cesvaines pils

4879
5799
2838
2828
2603
2603

400
3000
2700
1000
10000
2500

3522

Bukmuižas Sv. Ludviķa Romas katoļu baznīcas gleznas
"Sv. Jāzeps ar bērnu" restaurācija

1000

6886

Burtnieku luterāņu baznīcas torņa glābšana.

6000

46

R. Blaumaņa memoriālā muzeja "Braki" elektroinstalāciju
sakārtošana

3900

6470

Cesvaines luterāņu baznīcas jumta remonts

6500

6472

Cesvaines pils logu un durvju atjaunošana
Cesvaines pils rekonstrukcijas projekta 4. Etapa "Centrālā
korpusa jumta konstrukcijas un pārseguma atjaunošana
"izstrāde

21000

Cēsu Sv. Jāņa baznīcas telpu apmetuma remonts

15000

Cēsu Sv. Jāņa baznīcas vitrāžas restaurācija

5000

Dienvidu korpusa pagalma sienas glābšana

5000

Dienvidu torņa pirmā stāva velves, sienu un grīdu
konservācija

9500

Ēkas Pils ielā 5 neatliekamie glābšanas darbi

6000

Daugavpils skrošu rūpnīcas skrošu liešanas torņa jumta
seguma atjaunošanai

2000

Dricānu Romas katoļu baznīcas kreisā torņa fasādes
renovācija un restaurācija

3500

Dundagas luterāņu baznīcas logu restaurācija

5500

Dundagas pils pagalma ieejas portāla atjaunošana
Durbes muižas kompleksa kalpu mājas tehniskā projekta
izstrāde

3500
4000

6246

Dzērbenes luterāņu baznīcas zvanu torņa remonts

2900

6118
8808

Dzīvojamās ēkas "Žubri" jumta avārijas stāvokļa novēršana
Eriņu muižas kungu mājas centrālās terases glābšana
Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas sienu cokola daļas
apsekošana un slēdziena sagatavošana

7800
7000

6472

Cēsu Sv. Jāņa luterāņu
6214
baznīca
Cēsu Sv. Jāņa luterāņu
3103
baznīcas vitrāža
Cēsu viduslaiku pils
drupas ar trīs priekšpiļu 6206
nocietinājumu mūriem
Cēsu viduslaiku pils
drupas ar trīs priekšpiļu 6206
nocietinājumu mūriem
Cēsu vecās un Jaunās pils
apbūves ansamblis ar
6203; 6204
parku
Daugavpils skrošu
rūpnīcas skrošu liešanas 8958
tornis
Dricānu Romas katoļu
5801
baznīca
Dundagas luterāņu
6738
baznīca
Dundagas pils
6739
Durbes muižas komplekss 6845
Dzērbenes luterāņu
baznīca
Dzīvojamā ēka "Žubri"
Eriņu muižas kungu māja
Ernsta Glika Alūksnes
valsts ģimnāzija

Bērzes luterāņu baznīcas kāpņu izpēte un slēdziena
sagatavošana par glābšanas darbiem
Bērzgales Sv. Annas Romas katoļu baznīcas bojāto koka
spāru atjaunošana
Bēržu Sv. Annas Romas katoļu baznīcas tehniskā
apsekošana un slēdziena sagatavošana
Breksīnes kapu kapličas izpēte un tehniskā apsekošana
Briņķu Pedvāles muižas apbūves daļas "Kalpu māja"
pamatu restaurācija, pagraba sienu un pamatu atjaunošana
Briņķu Pedvāles muižas kalpu mājas pamatu stiprināšana
un lietus ūdens noteksistēmas atjaunošana

2689

5000

500

Ezeres muižas apbūve
6715
Ēveles luterāņu baznīcas
4462
ērģeles
Gaiķu luterāņu baznīca 6720
Gaiķu luterāņu baznīca

6720

Gostiņu luterāņu baznīca 6165
Grīvaišu kroga komplekss 431
Jaunauces muižas kungu
mājas Ovālās zāles
4239
kupola gleznojums
Jaunauces muižas kungu
6722
mājas

Kokneses pilsdrupas

Ēveles luterāņu baznīcas ērģeļu restaurācija

4000

Īstās mājas sēnes likvidēšana un interjera restaurācija
Pārmūrējuma izveidošana grīdā, trupes izzāģēšana un
balkona balstu protezēšana
Gostiņu luterāņu baznīcas jumta seguma remonts un lietus
ūdens novadsistēmas izveide
Grīvaišu kroga kompleksa tehniskās apsekošanas atzinuma
sagatavošana

7000
5000
11000
1000
1600

Ovālās zāles kupola restaurācija

15000

Jaunpils luterānu baznīcas atbalsta sijas zemaltāra galda
izveide

2300

5185

Glābšanas un atjaunošanas tehniskā projekta izstrāde

5000

6304

Jēkabpils Vissvētās Dievmātes patvēruma pareizticīgo
baznīcas (Uniātu baznīca) kolonnu atjaunošana

3600

6336
6337
8340
6413
6413
4361
6160

Krāslavas katoļu baznīcas
3546
centrālais altāris
Krāslavas pils apbūve
6321
Krāslavas pils apbūve
6321
Krustpils pils
Kuldīgas pils dzirnavu
ēka
Kuldīgas Sv. Annas
luterāņu baznīca
Ķemeru luterāņu baznīca
Landzes luterāņu baznīca
Lauderu pareizticīgo
baznīca
Lielīvandes muižas vecā
dzīvojamā ēka
Liepājas Sv. Jāzepa

4000

Jaunauces muižas kungu mājas ovālās zāles kupola
gleznojuma materiāla un tehniskā stāvokļa izpēte

Jaunpils luterāņu baznīca 6812
Jelgava, ēka Vecpilsētas
ielā 14,
Jēkabpils Vissvētās
Dievmātes patvēruma
pareizticīgo baznīca
(Uniātu baznīca)
Kabiles luterāņu baznīca
Kabiles muižas kalpu
māja
Kalnienas dzelzceļa
stacijas pasažieru ēka
Kazdangas muižas
apbūve
Kazdangas muižas
apbūve
Kārļa Sūniņa gleznojumi
mājā "Dzintari"

Ezeres muižas kungu mājas logu restaurācija

6308
6352
8722
5668
6938
6461
6330
8685

Kabiles luterāņu baznīcas torņa remonts
Kabiles muižas kalpu mājas tehniskās apsekošanas
veikšana un glābšanas darbu projekta izstrāde
Kalnienas dzelzceļa stacijas pasažieru ēkas glābšana, jumta
remonts
Kazdangas muižas apbūves šķūņa konservācijas projekta
izstrāde (pagrabu un virszemes daļas risinājumi)
Kazdangas muižas Kavalieru mājas atjaunošanas tehniskā
projekta izstrāde
Kārļa Sūniņa gleznojumu izpēte un nostiprināšana mājā
"Dzintari"
Kokneses pilsdrupu C sienas konservācija, D un E sienas
konservācija
Krāslavas katoļu baznīcas centrālā altāra kolonnu
restaurācija
Krāslavas pils apsekošana un rekomendāciju izstrāde
Bijušās dārznieka mājas izpēte un tehniskās apsekošanas
veikšana, rekomendāciju izstrāde ēkas atjaunošanai
Krustpils pils logu atjaunošana
Kuldīgas pils dzirnavu ēkas lit. 001 mūra dekoratīvās
dzegas atjaunošana
Kuldīgas Sv. Annas ev. lut. baznīcas torņa neatliekamie
glābšanas darbi
Ķemeru luterāņu baznīcas fasādes remonts
Landzes luterāņu baznīcas jumta seguma remonts
Lauderu pareizticīgo baznīcas jumta seguma un
konstrukciju apsekojums
Lielīvandes muižas vecās dzīvojamās ēkas tehniskā
apsekošana un saglabāšanas priekšlikumu izstrāde
Liepājas Sv. Jāzepa Romas katoļu baznīcas jumta

3200
2000
7800
3777.76
5000
1900
18000
15200
10000
2500
6000
2111.14
10000
1700
18000
1500
1200
4500

Romas katoļu baznīca

4506

atjaunošanas projekta izstrāde
Limbažu luterāņu baznīcas griestu dekoratīvās apdares
izpēte un neatliekamie glābšanas pasākumi
Zilās zāles grīdas seguma detalizēta izpēte
Ludzas viduslaiku pils izdrupušā mūra fragmentu
konservācija
Meņģeles luterāņu baznīcas apsekošana un darbības
programmas izstrāde
Nurmes luterāņu baznīcas zvanu torņa un ieejas vārtu
krāsojuma atjaunošana
Oleru muižas kungu mājas pagraba stāva stiprināšana

10000

2781

Opekalna luterāņu baznīcas jumta karnīzes remonts

4000

6651
6963
6116

Pabažu vējdzirnavu spārnu atjaunošana
Pasiekstes vējdzirnavu glābšanas darbi

9134
3500

Zvejnieku sētas "Mikjāņi" pagraba jumta avārijas
stāvokļa novēršana

2000

Limbažu luterāņu baznīca 3921
Lizuma muižas pils

5064

Ludzas viduslaiku pils

1544

Meņģeles luterāņu
baznīca

2889

Nurmes luterāņu baznīca 6759
Oleru muižas kungu māja
Opekalna luterāņu
baznīca
Pabažu vējdzirnavas
Pasiekstes vējdzirnavas

Papes Ķoņu
zvejnieku ciema
zvejnieku sēta
"Mikjāņi"

Piebalgas Latviešu
biedrība, pieminekļa
izveide – Saeimas
mērķfinansējums
Popes muižas Muižnieka
6940
dzīvojamā ēka
Preiļu muižas stallis
6501
Puzes mācītājmuiža

6958

Raunas luterāņu baznīca 6273
Raunas ūdensdzirnavas 8543
Raunas viduslaiku pils
541
Rēzeknes pareizticīgo
5765
baznīca
Rēzekne, Tipogrāfijas ēka
5762
Atbrīvošanas alejā 92
Rēzeknes vecticībnieku
kapu draudzes baznīca – 5797
Saeimas mērķfinansējums
Rīga, ēka Brīvības ielā 61 7962
Rīga, dzīvojamo ēku
komplekss M.Pils iela
17/19/21
Rīga, ēka K.Valdemāra
ielā11

6544
8199

Rīgas Brāļu kapi –
6678; 6971
Saeimas mērķfinansējums
Rīgas Brāļu kapi
Rīgas Brāļu kapi

6678
6971
6678; 6971

Pieminekļa izveide nacionālajiem partizāniem un
karavīriem

2000
1000
1900
3000
2000

2845

Popes muižas Muižnieka dzīvojamās ēkas parādes durvju
restaurācija
Preiļu muižas staļļa mūru konservācija
Puzes mācītājmuižas saimniecības ēkas fiksācijai-objekta
uzmērīšana un fotofiksācijas veikšana
Raunas luterāņu baznīcas torņa atjaunošana
Raunas ūdensdzirnavu neatliekamie glābšanas darbi
Raunas viduslaiku pils konservācija

15000
3000
2500

Rēzeknes pareizticīgo baznīcas torņu glābšanai

12000

Tehniskā apsekošana, arhitektoniski mākslinieciskā un
interjera apdares izpēte

7000

Videonovērošanas izveide ar nolūku nodrošināt
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu

9040

Ēkas Rīgā, Brīvības ielā 61 arhitektoniski mākslinieciskās
izpētes veikšana

3000

Ēku kompleksa konservācija un restaurācija

12098

Ēkas K.Valdemāra ielā 11, Rīgā konferenču zāles logu
restaurācija
Rīgas Brāļu kapu ansambļa Mātes Latvijas tēla ar
postamentu un pilsētu ģerboņu aprūpe, papildu
restaurācijas veikšana
Rīgas Brāļu kapu ansambļa restaurācija
Rīgas Brāļu kapu Centrālā kapulauka un C sektora mūra
fragmentu tehniskā stāvokļa izpēte un projekta izstrāde,
saimnieciskās zonas ārējā mūra gar meža kapiem

3000
7000
500

18573.86
11000
36000
17900

restaurācija un vārtu ierīkošana
Rīgas Krusta luterāņu
baznīca
Rīgas Latviešu biedrības
nama "Līgo zāle"
Rīgas Sv. Jāņa luterāņu
baznīca
Rīgas Sv. Jēkaba Romas
katoļu baznīca
Rīgas Sv. Pāvila luterāņu
baznīca
Rīgas Vecās Sv.
Ģertrūdes luterāņu
baznīcas ērģeles
Septiņžuburu svečturis
Rīgas Sv. Pētera luterāņu
baznīcā
Rīga, Latvijas
Etnogtāfiskā muzeja
brīvdabas celtņu
komplekss
Salaspils koncentrācijas
nometnes vietas
memoriāls

6657

Rīgas Krusta luterāņu baznīcas torņu kāpņu atjaunošana

9900

6524 7288
7289

Rīgas Latviešu biedrības nama"Līgo zāles" interjera
restaurācija

30000

6567

Rīgas Sv. Jāņa luterāņu baznīcas DR fasādes atjaunošana

8000

6547
7771

5500

Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes luterāņu baznīcas ērģeļu
atjaunošana

7000

8819

Septiņžuburu svečtura Rīgas Sv. Pētera luterāņu baznīcā
restaurācija

5000

6651

Usmas baznīcas jumta nomaiņa

18020

93

Salaspils koncentrācijas nometnes vietas memoriāla
restaurācija un uzturēšana

36000

6808

Sātu luterāņu baznīca

6808

Siguldas pils apbūves
komplekss

8333
4307
6194
6426
4029
4029
5102

Tukuma luterāņu baznīca 6843
Ugāles luterāņu baznīca

15000

7221

Sātu luterāņu baznīca

Spāres muižas kāpņu
margas
Svitenes kapliča
Tāšu muižas Lielā mājapārvaldnieka māja
Terehovas katoļu kapu
kapličas altārglezna
Terehovas katoļu kapu
kapličas altārglezna
Tirzas luterāņu baznīca

Rīgas Sv. Jēkaba Romas katoļu baznīcas torņa jumta
remonts
Rīgas Sv.Pāvila luterāņu baznīcas jumta remonts un
ārdurvju restaurācija

6961

Umurgas luterāņu baznīca 6454
Valmieras ģimnāzija
102
Valmieras pilsdrupas un 6921
viduslaiku nocietinājumi
Vecauces luterāņu
6850
baznīca
Vecsalienas muižas pils

8963

Vilces muiža

5281

Sātu baznīcas jumta dzegas stūra remonts un lietus ūdens
novadīšanas sistēmas izveides piebūve
Sātu lut. baznīcas Dienvidu puses logu restaurācija
Siguldas pils apbūves kompleksa ēku kultūrvēsturiskā
analīze un novērtējums, un atjaunošanas koncepcijas
izstrāde
Spāres muižas kāpņu margu restaurācijas programmas
izstrāde
Svitenes kapličas jumta atjaunošana
Tāšu muižas mājas Lielās mājas-pārvaldnieka mājas nesošo
ārsienu konstrukciju remonts
Terehovas katoļu kapu kapličas altārgleznas daļas
"Dievmāte ar bērnu" restaurācija
Terehovas katoļu kapu kapličas altārgleznas daļas "Svētais
Georgs" restaurācija
Tirzas luterāņu baznīcas bojātās grīdas remonts
Tukuma luterāņu baznīcas restaurācijas koncepcijas
izstrāde
Ugāles luterāņu baznīcas logu restaurācija
Umurgas luterāņu baznīcas tehniskā apsekošana, slēdziena
sagatavošana un veicamo darbu programmas izstrāde
Valmieras ģimnāzijas kāpņu margu restaurācija
Valmieras pilsdrupu un viduslaiku nocietinājumu 3D
skenēšana
Vecauces luterāņu baznīcas konstrukciju remonts
Vecsalienas muižas pils jumta un ūdens novadsisstēmas
remonts
Vilces muižas pagrabstāva tehniskā apsekošana,

1500
5000
7000
1500
7000
2300
1200
1000
5000
2000
4500
1000
3100
3000
10000
5000
1200

rekomendāciju un darbu risinājumu izstrāde
Viļa Plūdoņa memoriālā muzeja "Lejenieki" ratnīcas
atjaunošanas tehniskā projekta izstrāde
Viļānu klostera glābšanas darbi

4300

Zaļenieku luterāņu baznīcas torņa smailes atjaunošana

3000

Zaļenieku muižas pils logu ārējo un iekšējo vērtņu
restaurācija ar pilnu demontāžu un montāžu
Zemnieku sētas "Šultes" jumta konstrukciju remonts un
jumta seguma atjaunošana
Zemnieku-amatnieku sētas "Vecvēveri" kūts jumta
atjaunošana

5000

2711

Ziemeru muižas kungu mājas fasādes puses jumta remonts

2000

6964

Zlēku luterāņu baznīcas jumta atjaunošana
Zvārtavas muižas kungu mājas jumta stiklotās daļas
remonts

20000

Viļa Plūdoņa memoriālais
8
muzejs" Lejenieki"
Viļānu klosteris
5876
Zaļenieku luterāņu
5328
baznīca
Zaļenieku muižas pils
5315
Zemnieku sēta "Šultes"
Zemnieku-amatnieku
sētas "Vecvēveri" kūts
Ziemeru muižas kungu
māja
Zlēku luterāņu baznīca
Zvārtavas muižas kungu
māja

6130
6102

2763

7000

7000
7031

1700

