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Ievads 

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

Aģentūra) 2013.gada publisko pārskatu sagatavoja atbilstoši Publisko aģentūru likuma 

27.pantam un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi 

par gada publiskajiem pārskatiem”. 

Aģentūras stratēģijā 2011.-2013.gadam plānotie un iesāktie darbi tika turpināti 

arī 2013.gadā, vēl ar pilnībā neatjaunotu resursu kapacitāti, atbilstoši piešķirtā budžeta 

iespējām. Kontroli pār Aģentūru īstenoja Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja. 

  Darbs turpinājās atbilstoši stratēģijā noteiktajiem virzieniem un plāniem 

pieminekļu uzturēšanas - aprūpes nozares ilgtspējīgai un konkurētspējīgai attīstībai, 

veicinot gan pieminekļu aprūpes kvalitāti, gan to piesaisti Rīgas pilsētas izglītības un 

kultūras dzīves pasākumiem, gan tūrisma pakalpojumu specifikai, gan citām norisēm, 

gatavojoties Rīgas, kā Eiropas Kultūras galvaspilsētas statusam. Rīgas Brāļu kapu 

(turpmāk tekstā – RBK) ansamblī tika atklāts IV noslēdzošais depozitārijs, iesākts 

darbs pie centrālā kapu lauka celiņu projekta, turpinājās bojāto kapa plākšņu nomaiņa, 

izstrādāti un apspriesti vides pieejamības koncepcijas varianti, aktualizēts RBK 

priekšlaukuma izveidošanas projekts u.c. Tika realizētas plānotās Brīvības pieminekļa 

aprūpes programmas. Turpinājās darbs pie Torņakalna memoriāla III kārtas idejas 

priekšlikumu izstrādes, tika sagatavots idejiskais Rīgas pilsētas akmens materiālu 

novietnes plāns un apzināts nepieciešamās teritorijas apjoms. Aģentūra vairākkārt 

sniegusi konsultatīvu un praktisku atbalstu dažādu piemiņas zīmju uzstādīšanai, kā arī 

lielākajos objektos – memoriālajos ansambļos organizējusi talkas. Aģentūras darbu 

apjoma pieaugums liecina par publiskās ārtelpas pieminekļu nozares attīstību. 

Kā aktīvs elements Aģentūras darbā ienāca Rīgas pilsētas pieminekļu 

saimniecības publiska popularizēšana. 18.aprīlī – Starptautiskajā pieminekļu un 

ievērojamu vietu dienā Rīgas domes vestibilā tika atklāta izstāde un buklets „100 

Rīgas pieminekļi”. Vēlāk tā tika izstādīta vēl citu Rīgas pilsētas iestāžu publiskajās 

telpās. Aģentūras speciālisti tika uzaicināti un piedalījās vairākos nozares forumos un 

pieredzes apmaiņā Somijā, Krievijā, Grieķijā, Igaunijā un citur. 

Aktīvāka un lietišķāka kļuvusi Aģentūras sadarbība ar radniecīgajām Rīgas 

domes institūcijām, risinot pilsētai svarīgus jautājumus. 

Izvērtējot Aģentūras darbību kopumā, jāsecina, ka pastāv arī atsevišķas 

problēmas Aģentūras pārvaldāmajos objektos, to uzturēšanā un saglabāšanā: 

 RBK restaurācijas un labiekārtošanas procesu lēna dinamiskā virzība finansu 

trūkuma dēļ. Pašreiz galvenais finansējums nāk no Rīgas pilsētas budžeta. Niecīgais 

valsts finansējums uzskatāms par drīzāk simbolisku devumu. 

 Rīgas publiskās ārtelpas pieminekļu atbilstošas aprūpes metodikas pielietošana 

ikdienas praksē saskaņā ar speciālistu rekomendācijām ir dārga un komplicēta; 

 Restaurācijas speciālistu trūkums, ņemot vērā Aģentūras maksātspēju. 
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Neskatoties uz finanšu resursu trūkumu, uzlabojas pieminekļu aprūpes 

pakalpojumu kvalitāte. Lai turpmāk varētu garantēt mūsu darba kvantitatīvus un 

kvalitatīvus panākumus ir nepieciešams palielināt finansējumu ne tikai no Rīgas 

domes, bet arī no valsts budžeta, ņemot vērā mūsu valdījumā esošo objektu statusu un 

apjomus. 2013.gadā turpinājās darbs pie priekšlikumu izstrādes, kā ieinteresēt un 

veicināt pašvaldības, valsts un privāto partnerību pieminekļu restaurācijā un 

infrastruktūras attīstībā (sadarbība ar fondiem, nevalstiskajām organizācijām, 

privātpersonām). 

 Pakāpeniski pieaug gan Aģentūras valdījumā pārņemto esošo pieminekļu, gan 

jaunu pieminekļu skaits, kas padara Rīgas pilsētas kultūrvidi interesantu un saistošu.  

Arī 2013.gadā realizējām mūsu pamatuzdevumu – uzturēt un saglabāt Rīgas 

pilsētas publiskajā ārtelpā esošos pieminekļus, tā veicinot pieminekļu saimniecības 

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

kultūrvēsturisko mantojumu. 

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  

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, Nolikuma 4.punktā noteiktas 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 popularizēšana: 

- aģentūras rīcībā esošās datu bāzes pieejamības nodrošināšana, informācijas 

izplatīšana dažādu veidu izdevumos, plašsaziņas līdzekļos u.c.; 

- dalība 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 pārņemšana Aģentūras valdījumā un bilancē; 

 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 2010-2013.gadam” 2013.gadā 

paredzēto darbu izpilde; 

 Pieminekļu restaurācijas projektu izstrāde; 

 Pieminekļu restaurācijas darbu veikšana; 

 Fotoizstādes „100 RĪGAS PIEMINEKĻI” izveide un atklāšana; 

 Bukleta „100 RĪGAS PIEMINEKĻI” izdošana; 

 Daudzfunkcionāla sabiedriska kultūras un izglītības centra Torņakalna stacijas 

ēkā projekta ieceres aktualizācija (Komunistiskā terora upuru memoriāla 

Torņakalnā 3.kārta); 

 Pieredzes apmaiņa pieminekļu apsaimniekošanā, saglabāšanā un restaurācijā: 

 Tallinā (Igaunija); 

 Pori (Somija); 

 Maskavā (Krievija); 

 Atēnās (Grieķija). 

 Sadarbība ar Sanktpēterburgas Pilsētas skulptūru muzeju; 

 Projekta ieceres aktualizācija par vienotas akmens materiāla, pieminekļu 

elementu u.c. novietnes izveidošanu teritorijā Varoņu ielā 3; 
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 Memoriālu nodaļas izveides ieceres aktualizācija. 

2. Finanšu resursi un darbības rezultāti  Ls 

2.1.Programmas, kuru finanšu līdzekļi izlietoti Aģentūras 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 

357 760 320 761 322 550 

1.1. Pašvaldības dotācija 293 859 266 047 266 646 

1.2. Pašvaldībā saņemtie 

valsts budžeta iestāžu 

transferti no valsts 

budžeta 

25 000 25 000 25 000 

1.3. Maksas pakalpojumi 

un citi pašu ieņēmumi 

31 797 1800 1835 

1.4. Ziedojumi un 

dāvinājumi 

7104 27 914 29 069 

2. Izdevumi 312 922 320 761 303 041 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 

312 922 320 241 302 521 

2.1.1 Kārtējie izdevumi 310 299 320 241 302 521 

2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 

2623 520 520 
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2.2. Finanšu resursu avoti 

Sponsoru un ziedotāju piesaiste fotoizstādes „RĪGAS PIEMINEKĻI” izveidei 

un informatīvā bukleta izdošanai Ls 4222.58. 

Ziedojumi Brīvības pieminekļa saglabāšanai: Veselības aprūpes fonds, Irlavas 

un Lestenes pašvaldība, SIA “Latvijas vēstnesis” un privātpersonas.  

Ziedojumos saņemts Ls 760. 

 

Ziedojumi Rīgas Brāļu kapu rekonstrukcijai: Rīgas pašvaldības policijas 

darbinieki, Kārļa Goppera fonds, Andrējs Romanovs, Amalija Briņķe, Ludvigs 

Ģēģeris, Inta Misiņa, Agris un Maija Greieri un citas privātpersonas.  

Ziedojumos saņemts Ls 5829,82. 

 

2.3. 2013. gada darbības plāns un tā izpildes novērtējums  

2.3.1. Rīgas sabiedrisko pieminekļu uzturēšana un restaurācija 2013.gadā 

Aģentūras uzskaitē ir 176 publiskajā ārtelpā esošie pieminekļi. 2013.gadā 

Aģentūras valdījumā un bilancē ir 119 pieminekļi (t.sk. Brīvības piemineklis un Rīgas 

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

vides objekti). 

2013. gada paveiktie darbi   

 

1) Brīvības pieminekļa 2013. gada aprūpes programmas daļēja realizācija;  

2) Pieminekļa Rīga - Kaiserwald restaurācija un teritorijas labiekārtošana (II kārta);  

3) Grieķu stila vāzes Kronvalda parkā restaurācija; 

4) Piecu pieminekļu informatīvo zīmju skiču projekta izstrāde, zīmju izgatavošana un  

uzstādīšana; 

5) Pieminekļa Latviešu Vispārējo Dziesmu svētku simtgadei Viesturdārzā aprūpe - 

restaurācija. 

 

Brīvības piemineklis 

Realizēta Brīvības pieminekļa „Aprūpes programmas 2010-2013.gadam” 

2013.gadā paredzēto darbu izpilde. 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 veica bojāto šuvju nomaiņu, tika 

attīrītas akmens apšuvuma virsmas un veikta to aizsargapstrāde ar biocīdu. Atskaite un 

dokumentācija par Brīvības pieminekļa aprūpes darbiem tika iesniegta Valsts Kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijā. 
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Pieminekļu aprūpe 

Veikta visu Aģentūras valdījumā esošo pieminekļu sezonālā apsekošana un 109 

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

pieminekļiem sakārtošana) saskaņā ar pieminekļu aprūpes specifikāciju. 

2.3.2. Rīgas Brāļu kapi 

Atbilstoši budžetā piešķirtajam finansējumam 2013.gadā Rīgas Brāļu kapos tiek 

veikti ikdienas aprūpes un uzturēšanas darbi. Tā kā tos apmeklē daudz interesentu un 

bieži notiek publiski valstiski un sabiedriski pasākumi, Rīgas Brāļu kapu 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. 

Veikta trīs kapu plākšņu nomaiņa (Pamatojums - radinieku iesniegumi, 

vēsturisko datu atbilstība). 

III depozitārijā „Godam un pateicībai” veikti pieci jauni gravējumi ziedotāju 

goda plāksnēs. 

Rīgas Brāļu kapos realizētie projekti: 

 Rīgas Brāļu kapu IV Depozitārija renovācija; 

 Mūra sienas starp I, II, III un IV depozitāriju sanācija un apmetuma renovācija; 

 Sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā 

mantojuma fonds” Mātes Latvijas tēla, postamenta un 15 pilsētu ģerboņu 

aprūpe un restaurācija.  

Izstrādāti jauni tehniskie projekti: 

 Rīgas Brāļu kapu celiņu renovācijas II posms, papildināts pēc iepirkuma 

pārtraukšanu; 

2013. gada 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; 

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 
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situācijās un paredzot pasākumus korupcijas risku mazināšanai, nodrošina iestādes 

efektīvu darbību. 

 3.  Personāls  

 Strukturālas izmaiņas 2013. gadā aģentūrā: 

Strukturālas izmaiņas 2013. gadā aģentūrā: 

 Izveidota jauna amata vieta – restaurators; 

 Likvidēta tehniskās sekretāres amata vieta. 

Aģentūrā apstiprinātas 25 amata vietas. Ir izveidotas un apstiprinātas jaunas amata 

vietas – restaurators, Brīvības pieminekļa apkopējs, zaļās zonas strādnieki – 2 vien., 

sētnieks, apkopējs. Pārskata gada beigās strādāja 25 darbinieki - 13 sievietes un 12 

vīrieši. Faktiskais vidējais nodarbināto skaits pārskata gadā 23. No tiem – 6 

administratīvie darbinieki; 3 speciālisti, 16 – Rīgas Brāļu kapu un publiskajā 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), 3 - otrā līmeņa profesionālā izglītība 

un 16 darbiniekiem - vidējā speciālā izglītība. 

Sadalījumā par vecuma grupām: 

līdz 30 gadiem – 1 

no 31 līdz 50 gadiem – 11 

no 51 līdz 62 gadiem – 10 

vairāk kā 63 gadi – 3 

 Sadarbībā ar Probācijas dienestu, pamatojoties uz Latvijas Sodu izpildes 

kodeksa 134.panta otrās daļas 5.punktu, Rīgas Brāļu kapos tika nodarbinātas 

Probācijas dienesta nozīmētās personas. 

 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. 

 Sadarbībā ar Rīgas Celtniecības koledžu Rīgas Brāļu kapos ir bijuši 50 

praktikanti. 
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4. Aģentūras darba popularizēšanas un komunikācijas pasākumi  

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

nevalstiskajām organizācijām 

 aktualizēta sadarbība ar Rīgas skolām patriotiskās audzināšanas ietvaros - 

skolēni uzkopj piemiņas vietas, kas saistītas ar Latvijas valsts tapšanu un 

Brīvības cīņām – Bumbu kalniņš, Sudrabkalniņš, Rīgas Brāļu kapi; 

 organizētas Lāčplēša dienai veltītas Nacionālo Bruņoto spēku 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; 

 turpināta sadarbība ar Sanktpēterburgas pašvaldības radnieciskajām 

institūcijām; 

 fotoizstādes un informatīvā bukleta „RĪGAS PIEMINEKĻI” eksponēšana: 

Rīgas Domes foajē, „Koka Rīga”, Rīgas pašvaldības Ziemeļu rajona, Vidzemes 

priekšpilsētas, Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas telpās; 

 Kārļa Zāles ģipša modeļa „Māte Latvija” restaurācijas priekšizpēte sadarbībā ar 

Rīgas Celtniecības koledžu; 

 ekskursijas Rīgas Brāļu kapos un Brīvības piemineklī; 

 sniegtas intervijas masu medijos par aktuāliem Aģentūras darba jautājumiem 

(t.sk. radio, interneta portālos, laikrakstos un žurnālos). 

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.  

Aģentūras sadarbības partneri: 

 Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības un kapitālsabiedrības: Rīgas pilsētas 

izpilddirekcijas, Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”, SIA „Rīgas 

ūdens”, SIA „Rīgas meži” un citas; 

 nevalstiskās organizācijas: nodibinājumi „Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs” un 

„Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds”, biedrības „Rīgas 

Politiski represēto biedrība”, „Latvijas Politiski represēto apvienība”, „Latviešu 

Strēlnieku apvienība”, „Latvijas Mākslinieku savienība”, „Brāļu kapu 

komiteja”, „Latviešu virsnieku apvienība”, „Gopera fonds” un citas; 
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 starptautiskā sadarbība: Aģentūrai radniecīgas institūcijas Sanktpēterburgā, 

Tallinā, Atēnās, Pori un Helsinkos; 

 izglītības iestādes: Rīgas 33.vidusskola, Rīgas Anniņmuižas vidusskola, Rīgas 

Celtniecības koledža, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, 

Mākslas akadēmija. 

5. 2014. gadā plānotie pasākumi 

5.1. Sabiedrisko pieminekļu nodaļas darba plāns 

 Pieminekļu pārņemšanas Aģentūras valdījumā un bilancē monitoringa 

turpinājums: 

 sadarbībā ar Saeimas Kultūras komisiju darbs pie Brīvības pieminekļa un Rīgas 

Brāļu kapu likumprojekta; 

 Rīgas 700 gadu jubilejas paviljona pirms restaurācijas izpēte un restaurācijas 

projekta izstrāde; 

 Raiņa pieminekļa terases rekonstrukcijas projekta izstrāde; 

 Piemiņas zīmes – akmens Sarkanās armijas uzbrukuma vietā Ķīšezera krastā 

Jaunciemā teritorijas labiekārtošanas projekta realizācija; 

 Informatīvo zīmju uzstādīšana 40 Rīgas vēsturiskajā centrā esošajiem 

pieminekļiem; 

 40 Rīgas vēsturiskajā centrā esošo pieminekļu izgaismošanas projekta 

realizācija; 

 Brīvības pieminekļu trīs informatīvo bronzas plākšņu uzstādīšana; 

 Grieķu stila vāzes Kronvalda parkā uzstādīšana pēc restaurācijas; 

 Baseina skulptūras „Ūdenszirgs” J.Asara ielā 15 restaurācija; 

 Piemiņas plāksnes G.Astram izgatavošana un uzstādīšana; 

 Piemiņas plāksnes E.Berklavam izgatavošana un uzstādīšana; 

 

5.2. Rīgas Brāļu kapos veicamie darbi 

 Projektu un restaurācijas darbu realizācija 2014. gada piešķirtā budžeta ietvaros: 

 Rīgas Brāļu kapu centrālā kapu lauka celiņu renovācijas II posms; 

 pēc piederīgo iesniegumiem, saskaņojot ar kompetentām institūcijām personas 

statusa atbilstību, Latvijas armijas militārpersonu (Pirmā pasaules kara un 

Latvijas Atbrīvošanas cīņu karavīru) pārapbedīšana; 

 Centrālo vārtu iekštelpu remonts;  

 Ārējā perimetra mūra žoga restaurācija un rekonstrukcija; 

 Kapu lauku aku-strūklaku (4 gb.) rekonstrukcija, restaurācija; 

 Vides pieejamības skiču projekta tālāka virzība; 
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 Centrālā kapu lauka noslēdzošās sienas centrālās daļas un postamenta 

šūnakmens restaurācija; 

 Skulptūras Ievainotais jātnieks restaurācija;   

 100 bojāto kapu uzrakstu plākšņu nomaiņa, gravēšana, trūkstošo plākšņu vai 

informācijas atjaunošana; 

 75 liepu vainagošana un 100 ozolu sauso zaru izzāģēšana; 

Prioritātes 

1) Avārijas stāvokļa likvidācija un restaurācija centrālā kapu lauka četrām akām-

strūklakām; 

2) Svētas uguns altāra terases šūnakmens ieseguma iesēdumu likvidācija un 

šūnakmens ieseguma atjaunošana; 

3) Augšējā kapu lauka šūnakmens sienu ar smilšakmens epitāfijām, starp 

depozitārijiem, restaurācija; 

4) Augšējā kapu lauka un apakšējā kapu lauku savienojošo uzeju un sānu būvju 

restaurācija; 

5) Noslēdzošās sienas centrālās daļas priekšlaukuma ieseguma aprūpe un 

restaurācija; 

6) Brāļu kapu perimetrālo sienu (Varoņu iela) restaurācija un nosegumu 

atjaunošana. 

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 vairāk nekā desmit 

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

Latvijas vēstures liecinieks nākamajām paaudzēm. 

5.3. Aģentūras plānotie darbi un aktualitātes 

 Pieminekļu fragmentu un akmens materiāla apzināšana – materiāla uzskaite, 

novērtējums; 

 Pieminekļu fragmentu un akmens materiāla novietnes izveide Varoņu iela 3, 

pašreizējo novietņu Beberbeķos, Bukultu ielā, Rīgas Brāļu kapos, Bauskas ielā, 

Gaujas ielā atbrīvošanai; minētās teritorijas žoga remonts, kā arī būvju un 

labiekārtojuma projektēšanas darbi; 

 Rīgas pilsētas teritorijā esošo memoriālu uzturēšanas un atjaunošanas jautājumi 

apstākļos, kad šim mērķim nav atvēlēts finansējums; 
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 Pieminekļu informatīvo zīmju izveide Rīgas ārtelpā esošajiem pieminekļiem, 

skulptūrām, piemiņas zīmēm u.c.; 

 Sadarbībā ar Rīgas Celtniecības koledžu Rīgas Brāļu kapu Kārļa Zāles 

skulpturālās grupas „Māte Latvija ar kritušajiem dēliem” ģipša meta 

restaurācija; 

 Izveidot pastmarku par godu Rīgas Brāļu kapu simtgadei; 

 Valstisku un sabiedrisku pasākumu norišu saskaņošana, sakoptas teritorijas un 

nepieciešamā inventāra nodrošināšana pasākuma laikā – pie Brīvības 

pieminekļa, Rīgas Brāļu kapos, pie Oskara Kalpaka pieminekļa u.c. 

 Jaunas Aģentūras mājas lapas izveidošana; 

 Rīgas pieminekļu autoru – tēlnieku, arhitektu, akmeņkaļu - jubileju un atceres 

dienu popularizēšana; 

 Publiskās tēlniecības ekspozīcijas izveide skvērā Gaujas ielā 19, pie Aģentūras 

administratīvās ēkas. 

6. Dažāda informācija  

Darbinieki apmeklēja dažādus izglītojušus seminārus un konferences saistībā ar 

savām specialitātēm. 

Izvērtējot Aģentūras darbinieku personīgo ieguldījumu 2013.gadā, Rīgas domes 

pateicības ar Rīgas domes priekšsēdētāja parakstu saņēma: 

 Kancelejas vadītāja Vita Freimane – par godprātīgu, radošu un ar personisko 

iniciatīvu veiktu darbu. V.Freimane strādā Aģentūrā no 1997.gada 

14.janvāra;  

Guntim Gailītim, Aģentūras vadītājam, Itālijas valdība piešķīra ordeni – al Merito 

della Repubblica Italiana Ufficiale. 

 


