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Ievads 

Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminekļu aģentūra” (turpmāk tekstā - Aģentūra) 

2011.gadā turpināja ģenerālajā plānā un stratēģijā plānotos un iesāktos darbus, kaut 

gan ar samazinātu iespēju un resursu kapacitāti. 2011.gada jūlijā tika izdarīti grozījumi 

Aģentūras Nolikumā un kontroli pār Aģentūru īsteno Rīgas domes Pilsētas attīstības 

komiteja. 

2011.gadā Aģentūrā turpinājās darbs, lai precizētu un noteiktu stratēģiskos virzienus 

pieminekļu uzturēšanas un aprūpes nozares ilgtspējīgai un konkurētspējīgai attīstībai, 

tādējādi veicinot pieminekļu aprūpes kvalitāti, kā arī to piesaisti Rīgas pilsētas 

izglītības un kultūras dzīves pasākumos un tūrisma pakalpojumos. No 2006. gada 

vērojams stabils Aģentūras darba apjoma pieaugums, kas liecina par nozares 

veiksmīgu attīstību kopumā, tomēr, izvērtējot Aģentūras darbību kopumā, atklājas 

atsevišķas būtiskas problēmas: 

 Rīgas Brāļu kapu restaurācijas un labiekārtošanas procesos; 

 Rīgas ārtelpas pieminekļu uzskaitē, inventarizācijā, īpašuma tiesībām un aprūpes 

metodikas pielietošanu ikdienas praksē saskaņā ar speciālistu rekomendācijām u.c.; 

 speciālistu trūkums, ņemot vērā darba specifiku un atbildības līmeni. 

Neskatoties uz resursu trūkumu, ir uzlabojusies pieminekļu aprūpes pakalpojumu 

kvalitāte. Lai varētu garantēt mūsu darba kvalitatīvus panākumus nākotnē ir 

nepieciešami lielāki finanšu resursi. Tika izstrādāti priekšlikumi kā ieinteresēt un 

veicināt pašvaldības, valsts un privāto partnerību pieminekļu restaurācijā un 

infrastruktūras attīstībā. 

Aģentūras apkopotie dati liecina, ka Rīgā pakāpeniski pieaug pieminekļu skaits, kas 

padara pilsētas kultūrvidi interesantāku gan pašiem rīdziniekiem, gan tūristiem un 

pilsētas viesiem. 

2011.gadā esam centušies realizēt mūsu pamatprincipu – uzturēt un saglabāt Rīgas 

pilsētas ārtelpā esošos pieminekļus, tā veicinot pieminekļu saimniecības sakārtošanu 

un attīstību pilsētvidē – tīrā, drošā, bagātā ar tradīcijām un kultūrvēsturisko 

mantojumu, kurā mīt dzīvi un realitāti izprotoši rīdzinieki. Tādejādi pozitīvi veidojot 

Rīgas tēlu un sekmējot Rīgas pilsētas vispārējo attīstību. 

Rīgas pašvaldības aģentūras 

„Rīgas pieminekļu aģentūra” 

direktors Guntis Gailītis  
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1.Pamatinformācija  

1.1. Juridiskais statuss - pašvaldības aģentūra 

1.2. Funkcijas un normatīvā bāze  

 Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminekļu aģentūra” (turpmāk tekstā – 

Aģentūra) darbojas, pamatojoties uz Publisko aģentūru likumu un Rīgas domes 

15.02.2011. nolikumu Nr. 96 „Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pieminekļu 

aģentūra" nolikums” (turpmāk – Nolikums). Saskaņā ar Nolikuma 1.punktu, 

Aģentūras mērķis ir īstenot Rīgas pilsētas sabiedrisko pieminekļu saglabāšanas 

politiku, kas ietver sekojošas funkcijas: 

1) pieminekļu pārņemšana valdījumā un pārvaldīšana; 

2) pieminekļu: 

- apzināšana un uzskaite; 

- monitorings un saglabāšanas programmas izstrāde; 

- saimnieciskā uzturēšana, uzturēšanas organizēšana un vadība; 

- restaurācijas aprūpe; 

- izpētes un restaurācijas projektēšanas organizēšana; 

- restaurācijas organizēšana; 

- restaurācijas projektēšana un restaurācija aģentūras kompetences ietvaros; 

3) aģentūras darbības rezultātā par pieminekļiem un pieminekļu saglabāšanu iegūtās 

dokumentālās informācijas datu bāzes uzturēšana; 

4) pieminekļu un to saglabāšanas popularizācija: 

- aģentūras rīcībā esošās datu bāzes pieejamības nodrošināšana, informācijas 

izplatīšana dažāda veida izdevumos, masu saziņas līdzekļos u.c.; 

- dalība dažāda veida pasākumos par kultūras mantojuma saglabāšanas, izmantošanas 

un pētniecības problēmām Latvijā un ārpus tās; 

- pieminekļu integrācijas veicināšana pilsētvidē un sabiedriskajā apritē. 
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1.3. Darbības virzieni un programmas 

Rīgas Brāļu kapu restaurācijas/labiekārtošanas projektu izstrāde un to realizācija 

Brīvības pieminekļa „Aprūpes programma 2010-2013” īstenošana  

Pieminekļu pārņemšanas Aģentūras bilancē un valdījumā monitorings 

Pieminekļu restaurācijas un aprūpes uzdevumi un prioritātes 

Restaurācijas speciālistu pieredzes apmaiņa  

Novitātes pieminekļu saglabāšanā un uzturēšanā 

Rīgas pieminekļi – kultūrvēsturiskā mantojuma liecinieki, to atpazīstamība: 

- pieminekļu informatīvās plāksnes,  

- pieminekļu izgaismojums. 

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi, prioritātes, pasākumi  

Brīvības pieminekļa Aprūpes programmas-2012. realizācija 

Pieminekļu restaurācijas projektu izstrāde 

Pieminekļu restaurācijas darbu veikšana. 

Pieminekļu foto izstādes „100 ievērojamākie pieminekļi Rīgā” izveide. 

Torņakalna memoriāla II kārtas realizācija. 

Pārapbedīšanas ceremonija Rīgas Brāļu kapos. 

Pieredzes apmaiņa  pieminekļu apsaimniekošanā, saglabāšanā un restaurācijā: 

 Tallinā (Igaunija); 

 Krakovā (Polijā); 

Sadarbība ar Sanktpēterburgas „Pilsētas skulptūru muzeju” 

 Piedalīšanās starptautiskā konferencē Sanktpēterburgā; 

 Pārstāvju uzņemšana Rīgā; 

Aktualizēts jautājums par vienotas akmens materiāla, pieminekļu elementu u.c. 

novietnes izveidošanu teritorijā Varoņu ielā 3. 

Virzīt Brīvības pieminekļa informatīvās zīmes projekta izstrāde un akceptēšana. 

2. Finanšu resursi un darbības rezultāti  
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2.1.Programmas, kuru finanšu līdzekļi izlietoti Rīgas pašvaldības aģentūras 

„Rīgas pieminekļu aģentūra” darbības nodrošināšanai 

Aģentūras budžeta programma - Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminekļu 

aģentūra” pamatbudžets;  

Aģentūras budžeta programma - Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminekļu 

aģentūra” speciālais budžets (ziedojumi). 

 

N.p.k. 

 

Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

306 349 334 659 357 760 

1.1. Pašvaldības dotācija 277 227 293 859 293 859 

1.2. Pašvaldībā saņemtie 

valsts budžeta iestāžu 

transferti  no valsts 

budžeta 

25 000 25 000 25 000 

1.1. Maksas pakalpojumi 

un citi pašu ieņēmumi 

1450 9 000 31 797 

1.2. Ziedojumi un 

dāvinājumi 

2672 6 800 7 104 

2. Izdevumi 267 070 327 859 312 922 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 

267 070 327 859 312 922 

2.1.1 Kārtējie izdevumi 238 820 324 209 310 299 

2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 

28 250 3 650 2 623 

 

2.2. Finanšu resursu avoti’ 

Piesaistīti sponsori un ziedotāji izstādes organizēšanai  un informatīvā bukleta „100 

Rīgas pieminekļi” izdošanai. 

2.3. 2012. gada darbības plāns un tā izpildes novērtējums  

2.3.1. Rīgas sabiedrisko pieminekļu uzturēšana un restaurācija 2012.gadā 
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Aģentūras uzskaitē ir 147 sabiedriskajā artelpā esošie pieminekļi, no kuriem 41 

2010. gadā tika pārņemts valdījumā un bilancē.  Turpinot darbu pie to juridiskā statusa 

sakārtošanas, ar 05.07.2012. Rīgas domes lēmumu Nr.3391 „Par pieminekļu nodošanu 

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pieminekļu aģentūra” valdījumā” tika pārņemti vēl 

60 sabiedriskajā ārtelpā uz pašvaldības zemes esošie pieminekļi. Kopā 2011.gadā 

Aģentūras valdījumā un bilancē ir 101 piemineklis ( t.sk. Brīvības piemineklis un 

Rīgas Brāļu kapi, vēsturiskie un mūsu dienās uzstādītie pieminekļi, dekoratīvas 

skulptūras un strūklakas, vides objekti u.c.). Astoņpadsmit no tiem ir valsts nozīmes 

mākslas/ vēstures/ arhitektūras pieminekļi ar aizsardzības numuru. 

Brīvības piemineklis 

Realizēta Brīvības pieminekļa Aprūpes programma - 2012. Ikgadējie 

pieminekļa aprūpes darbi ietver pieminekļa akmens apšuvuma un obeliska stikla bloku 

plaisu marķējuma apsekošanu, iekštelpu mikroklimata datu nolasīšanu no 

uzstādītajiem mēraparātiem, šo datu apstrādi un izvērtēšanu. Pēc pieminekļa 

apsekošanas notiek bojāto šuvju nomaiņa, tiek attīrītas akmens apšuvuma virsmas un  

to aizsarg apstrāde ar biocīdu. Atskaite un dokumentācija par Brīvības pieminekļa 

aprūpes darbiem tiek iesniegta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. 

 

Pieminekļu restaurācija 

Dekoratīvā skulptūra „Lutausis” tika transportēts no Grīziņkalna un novietots 

Rīgas Brāļu kapu memoriāla, kur arī tika aizsākta restaurācija I posms. 

Veikta 1991.gada Barikāžu piemiņas zīmes Jēkaba ielā aprūpi. 

Realizēta projekta „Komunistiskā terora upuru memoriāla Torņakalnā, Rīgā, 

labiekārtojuma rekonstrukcija II kārta. 

Veikta piemiņas zīmes „Rīga-Kaiserwald” (Rīgā, Tilta ielā, posmā starp 

Sarkandaugavas dzelzceļa pārbrauktuvi un Viestura prospektu) restaurācijas I posms. 

Izstrādāts Brīvības pieminekļa informatīvās zīmju dizaina risinājums un 

projekts. 

Veikta atjaunošana un labiekārtošanas programma 1991.gada barikāžu piemiņas 

zīmes „Acis” Rīgā, Zaķusalā. 

Veikti Ķīniešu klasiskā stila paviljona Rīgā, Kanālmalas apstādījumos, 

restaurācijas darbi un sadarbībā ar Ārlietu pārvaldi uzstādīta ķīniešu klasiskā stila arka, 

kas ir dāvinājums Rīgas pilsētai no ķīniešu sadraudzības pilsētas Sudžou. 

Pieminekļu aprūpe. 

Veikta visu aģentūras valdījumā esošo pieminekļu sezonālā apsekošana un 

apkope (tīrīšana, mazgāšana, sīku defektu novēršana, teritorijas ap pieminekļiem 

sakārtošana). 
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2.3.2. 2012. gada darbība plāns un tā izpilde Rīgas Brāļu kapos (turpmāk – RBK) 

Atbilstoši budžetā piešķirtajam finansējumam 2012. gadā Rīgas brāļu kapos 

tiek veikti ikdienas aprūpes un uzturēšanas darbi. Tā kā Rīgas Brāļu kapi ik dienu 

apmeklē daudz interesentu un tur bieži notiek publiski valstiski un sabiedriski 

pasākumi, to pastāvīga uzturēšana atbilstošā līmenī ir ļoti būtiska. Tīrības un kārtības 

uzturēšana, kā arī zaļās zonas un apstādījumu kopšana un atjaunošana, ir Rīgas Brāļu 

kapu ansambļa vēsturiskās ainavu arhitektūras saglabāšana, kas prasa ievērojamu 

ikdienas darbu un tam atbilstošu finansējumu. 

Rīgas Brāļu kapos vandālisma un zādzību rezultātā sabojāja un nozaga otrajam 

un trešajam relikvārijam un no mūra sienas starp 1. un 2.depozitāriju kapara karīžu un 

parametu, kā arī zibeņnovedēju, kas tika arī 2012.gada rudenī atjaunots.  

85 (astoņdesmit piecu) liepu vainagu veidošana ir veikta un iestādīti 700  jauni 

balto flokšu stādi. 

Rīgas Brāļu kapos realizētie projekti 

Uzsākta Rīgas Brāļu kapu  IV Depozitārija renovācija. 

Mūra sienas starp Rīgas Brāļu kapu 1. un 2. depozitāriju mūru sanācija un apmetuma 

renovācija. 

 Veikta Rīgas Brāļu kapu Aizsaules ielā 1b, Rīgā Svētās uguns terases iesēdumu 

avārijas stāvokļa novēršanas darbi. 

Teritorijas labiekārtošana un tehnikas nojumes izbūvēšana Aizsaules ielā 2A. 

Sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma 

fonds” Rīgas Brāļu kapu Mātes Latvijas tēla ar postamentu un 15 kreisās puses pilsētu 

ģerboņu aprūpe un restaurācija.  

Izstrādāti tehniskie projekti: 

Rīgas Brāļu kapu celiņu renovācija;  

Sadarbībā ar arhitektūras biroju SIA Forma ir izstrādāta Vides pieejamības 

konceptuāls risinājums Rīgas Brāļu kapu kompleksam. Konceptuālais risinājums ir jau 

saskaņots ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un biedrību Apeirons. 

2012. gadā budžetā atkārtoti netika piešķirts finansējums aktuāliem, atbilstoši 

perspektīvajam darba plānam, izstrādātiem un saskaņotiem projektiem - Teritorijas 

elektroapgāde, apgaismošana un videonovērošana; Centrālo vārtu iekštelpu remonts; 

Ārējā perimetra mūra žoga restaurācija un rekonstrukcija; Akmens materiāla 

inventarizācijas noslēgums. 

Divu plākšņu nomaiņa pamatojoties uz radinieku iesniegumiem saistībā ar datu 

precizēšanu. 
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2.4. Aģentūras efektīvas darbības nodrošināšanas pasākumi 

Aģentūrā ir izveidota un darbojas iekšējās kontroles sistēma – iekšējo 

normatīvo dokumentu kopums, kas, novēršot darbinieku funkciju dublēšanos, 

nodrošinot resursu racionālu izmantošanu, nosakot vienveidīgu rīcību vienādās 

situācijās un paredzot pasākumus korupcijas risku mazināšanai, nodrošina iestādes 

efektīvu darbību. 

 3.  Personāls  

 Strukturālas izmaiņas 2012. gadā aģentūrā nav notikušas. 

2012. gadā Aģentūrā apstiprinātas 20 amata vietas. Pārskata gada beigās 

strādāja 19 darbinieki - 10 sievietes un 9 vīrieši. Faktiskais vidējais nodarbināto skaits 

pārskata gadā 19,7.  No tiem – 6 administratīvie darbinieki; 2 speciālisti, 11 – Rīgas 

Brāļu kapu un sabiedriskajā ārtelpā esošo pieminekļu uzturēšanā un apsaimniekošanā 

nodarbinātie (dārznieki, zaļās zonas strādnieki, mehāniķi, apsargi, apkopēji). 

Izglītība pamatdarbā strādājošiem – 6 darbiniekiem ir augstākā (t.sk. maģistrs, 

profesionālais bakalaurs, nepabeigta augstākā), 2 -  otrā līmeņa profesionālā izglītība 

un 11 darbiniekiem - vidējā speciālā izglītība. 

Sadalījumā par vecuma grupām: 

līdz 30 gadiem – 1 

no 31 līdz 50 gadiem – 9 

no 51 līdz 62 gadiem – 7 

vairāk kā 63 gadi - 3 

 Sadarbībā ar Probācijas dienestu pamatojoties uz Latvijas Sodu izpildes 

kodeksa 134.panta otrās daļas 5.punktu Rīgas Brāļu kapos nodarbināja probācijas 

klientus. 

 Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu aprūpē tika piesaistīti darbinieki 

sadarbībā ar Labklājības departamentu projekta Eiropas Sociālā fonda projekta 

„Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ietvaros. 

4. Aģentūras darba popularizēšanas un komunikācijas pasākumi  

4.1.Sabiedrības informēšana un izglītošana – Sadarbība ar valsts, pašvaldības un 

nevalstiskajām organizācijām 

- sniegtas intervijas masu mēdijos par aktuāliem jautājumiem pieminekļu jomā (t.sk. 

radio, interneta portālos, laikrakstos un žurnālos); 

- aktualizēta sadarbība ar Rīgas skolām patriotiskās audzināšanas ietvaros - skolēni 

uzkopj piemiņas vietas, kas saistītas ar Latvijas Valsts tapšanu un Brīvības cīņām– 

Bumbukalniņš, Sudrabkalniņš, Rīgas Brāļu kapi; 
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- organizētas Lāčplēša dienai veltītas NBS karavīru talkas Rīgas Brāļu kapos; 

- koordinēti valsts svētku atzīmēšanas pasākumi pie Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu 

kapos; 

- organizēta atceres un svinīgu pasākumu norise Rīgas Brāļu kapos un pie 

sabiedriskajiem pieminekļiem pilsētā; 

- uzsākta sadarbība ar Sanktpēterburgas pašvaldības radnieciskajām institūcijām; 

- uzsākta foto izstādes un informatīvā bukleta „100 nozīmīgākie Rīgas ārtelpā esošie 

pieminekļi” veidošana; 

- uzsākta Kārļa Zāles modeļa „Māte Latvija” restaurācija sadarbībā ar Rīgas 

Celtniecības koledžu. 

- Ekskursijas Brīvības piemineklī, piemēram, Rīgas Tūrisma informācijas centra 

darbiniekiem,  

- Dažādu kolektīvu ziedu nolikšana Rīgas Brāļu kapos, piemēram, Rīgas Hanzas 

vidusskolas skolēni un skolotāji, Bērnu un jauniešu centra „Laimītes” bērni un vecāki. 

- Sadarbībā ar Daugavas Vanagu centrālo valdes pārstāvniecību Latvijā realizēja 

11.novembra Lāčplēša dienas pasākumus Rīgas Brāļu kapos un pie Brīvības 

pieminekļa. 

- NATO militārās komitejas priekšsēdētājs Knuts Bartels nolika ziedus pie O.Kalpaka 

pieminekļa Esplenādes parkā. 

4.2. Sadarbības institūcijas 

Saskaņā ar Nolikuma 6.punktu, Aģentūra sadarbojas ar valsts un pašvaldības iestādēm, 

Eiropas Savienības un citām ārvalstu institūcijām, struktūrvienībām un amatpersonām, 

kā arī ar nevalstiskajām organizācijām, juridiskajām un fiziskajām personām. 

Sadarbības partneri ir:  

- Rīgas domes struktūrvienības: Rīgas pašvaldības aģentūru „Rīgas gaisma”, SIA „Rīgas 

ūdens”, SIA „Rīgas meži”; 

- nevalstiskās organizācijas : Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs, Represēto biedrība, 

Strēlnieku apvienība, Rīgas Politiski represēti biedrība,  Mākslinieku savienība, Brāļu 

kapu komiteja, Virsnieku apvienība, Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā 

mantojuma fonds utt.; 

- starptautiskā sadarbība ar Sanktpēterburgas Skulptūru muzeju (Krievija), Tallinas 

domi (Igaunija), Krakovas Karaļa pils Vāvelē (Polija). 

- izglītības institūcijas: Rīgas 33.vidusskolas, Rīgas Anniņmuižas vidusskola, Rīgas 

Celtniecības koledža, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Mākslas 

akadēmija. 
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5. 2013. gadā plānotie pasākumi 

5.1. Sabiedrisko pieminekļu nodaļas darba plāns 

  

Pieminekļu aprūpe – Aģentūras valdījumā esošo 101 pieminekļa apsekošana; 

35 pieminekļu sezonālā apkope. 

 

5.2. Rīgas Brāļu kapos veicamie darbi 

 Projektu un restaurācijas darbu realizācija 2013. gada piešķirtā budžeta ietvaros: 

- pēc piederīgo iesniegumiem, saskaņojot ar kompetentām institūcijām personas statusa 

atbilstību, veikt Latvijas armijas militārpersonu (Pirmā pasaules kara un Latvijas 

Atbrīvošanas cīņu karavīru) pārapbedīšanu. 

- Rīgas Brāļu kapu centrālā kapu lauka celiņu rekonstrukcijas II posms,  

- Atjaunot vandālisma un zādzības laikā izpostītās 2 vēsturiskās akas 

Aktuālākā problēma. Rīgas Brāļu kapu labiekārtošanas un restaurācijas darbu 

veikšanai nepieciešamā finansējuma saņemšana atbilstoši perspektīvajam darbu 

plānam un izstrādātajiem un saskaņotajiem projektiem - Teritorijas elektroapgāde, 

apgaismošana un videonovērošana; Centrālo vārtu iekštelpu remonts; Ārējā perimetra 

mūra žoga restaurācija un rekonstrukcija; Akmens materiāla inventarizācijas 

noslēgums.  

Prioritātes.  

1. Ūdensapgāde, Izgaismošana un videonovērošana, kuras ierīkošana ir 

nepieciešama, lai nodrošinātos pret zādzībām un bojājumiem ansamblī. 

2. Restaurācijas projekta izstrāde Svētās uguns terases un altāra rekonstrukcija, 

restaurācijas darbu uzsākšana. 

Rīgas brāļu kapu labiekārtošanas un restaurācijas darbu nozīme un nepieciešamība 

jāuzsver ne tikai tāpēc, ka tas ir Valsts nozīmes mākslas un arhitektūras piemineklis, 

bet arī tāpēc, ka Rīgas Brāļu kapu ansamblim ir ar oficiālo valsts protokolu saistīta 

objekta statuss. To apmeklē ārvalstu viesu oficiālās delegācijas, bruņoto spēku ārvalstu 

partneru un sabiedroto delegācijas. Piemiņas un svētku dienās, valsts, pašvaldības un 

sabiedrisko organizāciju rīkotos publiskos pasākumus to apmeklē desmitiem tūkstošu 

cilvēku. Ikdienā Rīgas Brāļu kapu ansamblis ir iecienīts tūrisma objekts – Latvijas 

vēstures liecinieks nākamajām paaudzēm. 
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5.3. Aģentūras plānotie darbi un aktualitātes 

 - Pieminekļu fragmentu un akmens materiāla problemātika– īpašuma tiesības, 

materiāla uzskaite, juridiskais aspekts, novērtējums (nepieciešams sertificēts 

novērtētājs un tēlniecības speciālisti), īpašuma vērtības fiksācija u.c. ; 

 - Pieminekļu fragmentu un akmens materiāla novietnes izveide  Varoņu iela 3  

pašreizējās novietnes – Beberbeķi, Bukultu iela (nepieciešams atbrīvot teritoriju 

jaunajam īpašniekam), Rīgas Brāļu kapi, Bauskas iela, Gaujas iela, Ķekava, Jēkabpils, 

Kultūras ministrijas pārziņā esošā akmens materiāla novietne u.c.; 

- Rīgas pilsētas teritorijā esošo memoriālu uzturēšanas un atjaunošanas virzība, to 

juridiskais aspekts u.c.; 

- Pieminekļu informatīvo zīmju izveide Rīgas ārtelpā atrodošiem pieminekļiem, 

skulptūrām, piemiņas zīmēm u.c. 

 - Lielo kapu teritorijas aktualitāte. 

- Sadarbībā ar Rīgas Celtniecības koledžu Rīgas Brāļu kapu Kārļa Zāles skulpturālās 

grupas „Māte Latvija ar kritušajiem dēliem” ‘ģipša meta restaurācija un 

rekonstrukcija; 

6. Dažāda informācija  

Darbinieki apmeklēja dažādus izglītojušus seminārus un konferences saistībā ar 

savām specialitātēm, tai skaitā, Rīgas domes rīkotu semināru „Korupcijas novēršana 

institūcijās, iekšējās pretkorupcijas kontroles īstenošana” ,  


