Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2019.gadam
2.konkursa rezultāti
Latgales reģions
Objekts

Mērķis

1.

Mākoņkalna viduslaiku pils

Glābšanai
–
konservācijas
dokumentācijas sagatavošanai

4000

2.

Glezna “Karmelas Dievmāte”, Stiglovas
katoļu baznīcā

Gleznas restaurācijas 2.kārtai

3700

Loginu senkapi

Senkapu postījumu dokumentēšanai,
arheoloģiskajai uzraudzībai senkapu
sakopšanas darbu laikā, senkapu
sakopšanai

2000

4.

Kapa piemineklis Sivicku ģimenei, Jaunbornes
draudze

Kapa
pieminekļa
restaurācjiai

7500

5.

Ludzas katoļu baznīcas ērģeles

ērģeļu glābšanai - trūkstošo stabuļu un
reģistru traktūras elementu izgatavošanai.

3.

Summa Eur

koka

figūras

4000

Kurzemes reģions

6.

Virspilskunga tiesas nams Kuldīgā

Jumta konstrukciju glābšanai

10000

7.

Liepājas Sv.Trīsvienības luterāņu baznīca

Baznīcas torņa mūra glābšanai un
neatliekamai konservācijai

10000

8.

Lipaiķu luterāņu baznīca, vitrāža

Baznīcas vitrāžas restaurācijai

1400

Aizputes Sv.Jāņa luterāņu baznīca

Baznīcas glābšanas pasākumiem automātiskās
ugunsdrošības
signalizācijas sistēmas dokumentācijas
sagatavošanai.

430

Piltenes luterāņu baznīca

Jumta seguma glābšanai

6000

Briņķu – Pedvāles muižas apbūve

Kungu mājas glābšanai - sienu
pastiprināšanai ZR un DA fasādēs, lietus
ūdens novadīšanai no ēkas pamatiem,
pamatu atšurfēšanai ģeotehniskai izpētei

6000

9.

10.
11.

Vidzemes reģions
12.

Rakstnieku Kaudzīšu dzīves un darba vieta

Jumta seguma glābšanai

6000

13.

Dzērbenes luterāņu baznīca

Trīs logu restaurācijai

1700

14.

Jaunpiebalgas kroga apbūve

Glābšanai – lietus ūdens notekstistēmas
sakārtošanai

4000

15.

Mūzikas darbinieku brāļu Jurjānu dzimtās
mājas “Meņģeļi”

Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes
veikšanai

1500

16.

Smiltenes luterāņu baznīca

Baznīcas griestu restaurācijai

5000

17.

Gulbenes depo (Šaursliežu dzelzceļa līnija
Gulbene-Alūksne, sliežu ceļi, inženierbūves,
aprīkojums, ēkas, ritošais sastāvs)

Vēsturiskās izpētes un arhitektoniski
mākslinieciskās izpētes veikšanai

2000

Varakļānu katoļu baznīca

Baznīcas
zibensaizsardzības
un
zemējuma izbūvei nolūkā nodrošināt
ēkas aizsardzību

3700

19.

Dārza māja Cēsīs

Ēkas glābšanai - apšuvuma konservācijai
un nesošo sienu nostiprināšanai

2000

20.

Zvārtavas muiža

Kungu mājas logu restaurācijai

3300

Ungurmuižas muižnieka dzīvojamā māja

Dzīvojamās mājas jumta glābšanai –
jumta seguma attīrīšanai, krāsošanai
nolūkā saglabāt esošo jumta segumu

7000

Līgatnes Centra kapu kapliča

Sienu krāsojuma un griestu zīmējumu
restaurācijas 1.kārtai

6000

18.

21.

22.

Zemgales reģions
23.

Zaļenieku pils

Logu restaurācijai, organizējot atvērto
durvju dienu apmācībai darbu gaitā

8000

Jelgavas pareizticīgo katedrāle

Baznīcas pamatu hidroizolācijas izpētei
un glābšanas pasākumu dokumentācijas
izstrādei, nolūkā novērst mitruma
negatīvo ietekmi uz kultūras pieminekli

10000

Svitenes kapliča

Kapličas neatliekamai glābšanai

15000

Vecbebru muižas kungu māja

Tehniskās apsekošanas veikšanai nolūkā
turpmāk sagatavot kvalitatīvu glābšanas
darbu dokumentāciju

1620

Augstkalnes-Mežmuižas luterāņu baznīca

Zvanu torņa starpstāvu seguma un siju
restaurācijai nolūkā pabeigt iesāktos
darbus

3400

Aizkraukles luterāņu baznīca

Baznīcas torņa fasādes daļas glābšanai

7500

24.

25.
26.

27.

28.

Rīgas reģions
29.

Kandavas Pulvertornis

Jumta glābšanai

8000

30.

Rīgas Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcas
ērģeles

Ērģeļu restaurācijai

5000

31.

Nordeķu muiža

Jumta glābšanai

10000

32.

Rīgas Franciska baznīcas ērģeles

Ērģeļu restaurācijai

5000

33.

Āgenskalna tirgus

Ēkas pārsegumu
novēršanai

Kopā:

avārijas

stāvokļa

10000
180 750

