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KULTŪRAS PIEMINEKĻI LATVIJĀ:  

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi   -    8659 objekti 

 

     -   valsts nozīmes kultūras pieminekļi   -    5233 objekti 

 

     -   vietējas nozīmes kultūras pieminekļi -    3426 objekti 



VALSTS BUDŢETA FINANSĒJUMS KULTŪRAS PIEMINEKĻIEM 
 

Saskaņā ar likuma «Par kultūras pieminekļu aizsardzību» 24. 

pantu: 

«Pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 

ierosinājuma no valsts budţeta iedala līdzekļus kultūras 

pieminekļu izpētei un to valsts nozīmes kultūras pieminekļu 

konservācijai un restaurācijai, kuri īpašnieka (valdītāja) 

noteiktajā kārtībā ir pieejami sabiedrības apskatei, bet no 

pašvaldību budţetiem — līdzekļus to vietējas nozīmes 

kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri 

īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā ir pieejami 

sabiedrības apskatei.» 



 

Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas 
programmu administrē Inspekcija, sadarbībā ar Reģionālajām 

nodaļām: 

 

- Sagatavo Programmas priekšlikumu Kultūras ministrijai; 

- Administrē programmas īstenošanu; 

- Kontrolē finansējuma izlietojumu; 

- Programma stājas spēkā pēc tās apstiprināšanas Kultūras 

ministrijā. 

KULTŪRAS PIEMINEKĻU IZPĒTES, GLĀBŠANAS UN RESTAURĀCIJAS PROGRAMMA 



KULTŪRAS PIEMINEKĻU IZPĒTES, GLĀBŠANAS UN 

RESTAURĀCIJAS PROGRAMMA 

Pieteikumi: 

- Kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) vēršas 

Inspekcijā ar iesniegumu, piešķirt finansējumu kultūras 

piemineklim: 
- pieteikuma veidlapa; 

- veicamo darbu apraksts; 

- tāme; 

- fotofiksācijas; 

- īpašumtiesību apliecinošs dokuments; 

- papildus informācija. 

 

- Iesniegums var tikt iesniegts personīgi Inspekcijā, pa 

   pastu vai elektroniski (ar derīgu elektronisko parakstu). 

 



Izskatīšana: 

 

- pieteikumus izskata Inspekcijā izveidota komisija; 

- konsultēšanās ar reģionālajām nodaļām; 

- ekspertu viedoklis; 

- papildus informācijas iegūšana / precizēšana; 

- lēmums par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu; 

 

 



Finansējuma apgūšana: 

 

- iesniegta precizēta tāme par piešķirto finansējumu; 

- līguma slēgšana ar Inspekciju; 

- konta atvēršana Valsts kasē; 

- informēta reģionālā nodaļa par darbu uzsākšanu; 

- dokumentācijas noformēšana darbu uzsākšanai; 

- atskaišu iesniegšana - mēneša laikā pēc darbu 
pabeigšanas;  

- maksimālais termiņš – līdz gada beigām; 

- finansējums tiek izlietots līgumā paredzētajam 
mērķim. 

 

 
 



Kritēriji: 
 

- valsts nozīmes kultūras piemineklis ar lielu kultūrvēsturisko 
nozīmi; 

- neatliekami glābšanas darbi, kas nodrošina objekta 
pastāvēšanu ilgtermiņā; 

- piesaistīts papildus finansējums un veicina papildus 
aktivitātes; 

- lietotas mūsdienās atzītas konservācijas un restaurācijas 
metodes; 

- darbos ieguldīts pašfinansējums vai līdzfinansējums;  

- paredzamos darbus veiks kompetenti speciālisti; 

- tiek sekmēta speciālistu apmācība;  

- paredzēta līdzekļu racionāla un ekonomiska 
izmantošana; 

- precīzi un saprotami noformēts pieprasījums. 
 

 



Attiecināmās izmaksas: 
izmaksas, kas nepieciešamas kultūras pieminekļa neatliekamu glābšanas un 

saglabāšanas pasākumu īstenošanai 

- objektu arhitektoniskās un mākslinieciskās izpētes veikšana; 

- ekspertu slēdzienu un glābšanas pasākumu programmu izstrāde; 

- būvprojektu sagatavošana; 

- restaurācija; 

- būvdarbu autoruzraudzības pakalpojumi; 

- materiālu iegāde, kas nepieciešama objekta restaurācijai un saglabāšanai; 

- aprīkojuma iegāde, kas tieši saistīta ar objekta kā kultūras pieminekļa 

saglabāšanu un drošību, un tiek iebūvēta vai izmantota tikai šajā objektā 

ilgtermiņā (katrs gadījums tiek izvērtēts atsevišķi); 

- speciālā aprīkojuma īres remonta veikšanai (pacēlājs, sastatnes utml.); 

- inţenierkomunikāciju remonta darbi 

- transporta līdzekļa nomas vai transporta pakalpojuma pirkšanas izdevumi, 

degvielas izmaksas; 

- projekta īstenošanā iesaistītā personāla atlīdzība par konkrēta darba veikšanu 

/darba rezultāta sasniegšanu. 

 

 
 



Attiecināmās izmaksas: 

 
izmaksas, kas nepieciešamas kultūras pieminekļa neatliekamu glābšanas un 

saglabāšanas pasākumu īstenošanai 

 

- pamatotas; 

- saimnieciskā izdevīguma princips; 

- ne augstākas par vidējo tirgus likmi; 

- apliecinātas ar maksājuma dokumentiem 
 

 

 
 



Darbu izmaksas (tāme): 

 
Tāme izstrādājamas tā, lai varētu konstatēt paredzētos darbu veidus un apjomu, 

salīdzināt darbu, materiālu un mehānismu izmaksas, kā arī kontrolēt finanšu 

līdzekļu izlietojuma atbilstību paredzētajam mērķim 

 

- darbaspēks; 

- materiāli; 

- mehānismi; 

- nodokļi. 
 

 

 
 



• 2011. gada finansējums – 130 555,- Ls 

 - 50 objektiem piešķirts finansējums 

 

• 2012. gada finansējums – 215 555,- Ls 

 - 70 objektiem piešķirts finansējums 

 

• 2012. gadā pieprasītais finansējums – 415 000,- Ls 

 

• 2013. gadā plānotais finansējums  - 130 555,- Ls 
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Finansējuma saņēmēji 

 

- Sabiedriskās organizācijas -  baznīcu, muižu, piļu, sabiedrisko 
ēku un dzīvojamo ēku ar muzejisku nozīmi īpašnieki (valdītāji).  

- Pašvaldības – pilsdrupu, sabiedrisko ēku, muižu, piļu, 
vēsturisku notikumu vietas, pilsētu vēsturiskie centri. 

- Komersanti – muižu, piļu, sabiedriski nozīmīgu ēku, tautas 
celtniecības objektu īpašnieki (valdītāji). 
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Landskoronas katoļu baznīcas lietusūdens noteksistēmas remonts 



VALSTS BUDŢETA FINANSĒJUMS KULTŪRAS PIEMINEKĻIEM 
 

Dricānu katoļu baznīcas torņa remonts 
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Jumta izbūve Ezeres muiţas pārvaldnieka ēkā 

Atjaunošanas darbus īsteno Ezeres pagasta attīstības veicināšanas 

biedrība «Mūsu ligzda», sadarbībā ar pašvaldību, Inspekciju un vietējo 

iedzīvotāju darba spēku.  

«Mēs esam maza, bet aktīva biedrība, kas neatlaidīgi, pamazām realizē 

savus mērķus. Mēs ticam, ka kopīgā sadarbībā ar pašvaldības iestādēm, 

mums izdosies sasniegt tos sava pagasta iedzīvotāju labā. » 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 

 

www.mantojums.lv  
 


