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Ievads. 

 

Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra” (turpmāk - Aģentūra) 

2019. gadā pārskatīja, izvērtēja un precizēja stratēģiskos virzienus pieminekļu 

saglabāšanas un uzturēšanas ilgtspējīgai un konkurētspējīgai attīstībai nākošajiem 

gadiem, balstoties uz iepriekšējos gados iegūto darba pieredzi.  

 Turpinājās pastiprināta sabiedrības interese par valsts nacionālajiem simboliem 

– Brīvības pieminekli un Rīgas Brāļu kapiem –, pieauga to apmeklējumu skaits un 

svinīgie pasākumi. Līdz ar to Aģentūrai ievērojami palielinājās slodze pieminekļu 

sakopšanā un svinīgo pasākumu norisēs. 

 Mūsu uzdevums bija turpināt uzlabot pieminekļu aprūpes kvalitāti un vēl 

plašāku pieminekļu un memoriālu izmantošanu Rīgas pilsētas un Latvijas kultūras un 

tūrisma pasākumos.  

  Aģentūras lielākais darba apjoms nākotnē paredzams Memoriālu nodaļas 

attīstībā, ko praktiski pierādīja Aģentūrai apsaimniekošanā nodotais valsts nozīmes 

arhitektūras piemineklis “Dārzu un parku arhitektūras ansamblis “Lielie kapi” ar 

memoriālajām celtnēm”. Primārais uzdevums bija uzsākt pieminekļu glābšanas un 

restaurācijas darbus, izstrādāt iespējamos attīstības virzienus, administrēšanas un 

struktūras modeli un ekonomisko pamatojumu. Notika aktīvs dialogs ar sabiedrību un 

dažādu viedokļu uzklausīšana.  

Sadarbībā ar LR Kultūras ministriju un LR Aizsardzības ministriju, 

nevalstiskām organizācijām un privātpersonām, tiek rastas idejas un  priekšlikumi, kas  

ieinteresētu un veicinātu Rīgas pilsētas pašvaldības, valsts un privāto partnerību  

pieminekļu atjaunošanā, restaurācijā, ikdienas uzturēšanā, infrastruktūras attīstībā u.c. 

Turpinājās darbs ar nodibinājumu “Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonds” 

Brīvības pieminekļa izgaismošanas apjomīgajam projektam, kas ļauj iesaistīt šajā 

projektā plašu sabiedrības spektru - arī pašvaldības un valsts institūcijas, tā solidāri 

finansējot šī projekta īstenošanu.   

Izvērtējot Aģentūras darbību kopumā, jāsecina, ka pastāv arī aktuālas  

problēmas  Aģentūras pārvaldāmajos objektos, to uzturēšanā un saglabāšanā, līdzīgi kā 

iepriekšējos gados: 

1) Rīgas Brāļu kapu ansambļa, Brīvības pieminekļa u.c. restaurācijas, 

uzturēšanas un labiekārtošanas procesu finansējuma atbalsta lēnā dinamika; 

2) Rīgas publiskajā ārtelpā esošo pieminekļu aprūpei nepieciešamo  moderno 

tehnoloģiju pielietošana ikdienas praksē, kas ir dārga un komplicēta; 

3) Restaurācijas un nozares speciālistu trūkums, ņemot vērā ierobežotos finanšu 

resursus, darba specifiku, izglītību un atbildības līmeni; 

4) Pieminekļu pārņemšanā un apsaimniekošanā joprojām svarīgs ir juridiskais 

aspekts, saistīts ar īpašuma tiesībām; 

5) Turpinās mūsu institūcijas optimālā  struktūras modeļa meklējumi, lai rastu 

ekonomiski labāko un idejiski pareizāko risinājumu kultūras mantojuma 

objektu saglabāšanā.  

Neskatoties uz nepietiekamo budžetu un esošo iekšējo resursu apjomu, 

izvērtējot reālo situāciju un meklējot iespējas piesaistīt papildus finansējumu, 

Aģentūra ir paveikusi plānotos darbus. Pieaicinot nozares speciālistus, vērtējām 

padarīto darbu kvalitāti. Turpinājām apkopot un sistematizēt vēsturiskos materiālus un 

informāciju par Rīgas pieminekļiem, memoriāliem, modelējot to attīstību Rīgas 

pilsētvidē nākotnē. Vērā tika ņemta ilggadīgā Aģentūras atbildīgo vadītāju un 
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speciālistu starptautiskā pieredze un praktiskā sadarbība ar nozares institūcijām un 

kolēģiem Latvijā un ārvalstīs. 

Balstoties uz izpētes darbu, vēsturisko materiālu krājumu un atsaucoties uz 

starptautisko pieredzi, plānojam panākt muzeja statusu Rīgas Brāļu kapiem un Otrā 

pasaules kara memoriāliem. 

Ir palielinājies Aģentūras valdījumā pārņemto un saglabājamo pieminekļu un 

memoriālu skaits. Godprātīgi veicot savu darbu, padarām Rīgas pilsētas un arī Latvijas 

kultūrvidi pievilcīgāku un interesantāku.   

Lai varētu garantēt mūsu darba kvalitatīvus un kvantitatīvus panākumus, ir 

nepieciešams panākt lielāku finansējumu ne tikai no Rīgas pilsētas pašvaldības 

budžeta, bet arī no valsts un citiem iespējamiem finanšu avotiem, ņemot vērā mūsu 

valdījumā esošo objektu statusu, apjomus un kultūrvēsturisko un valstisko 

nozīmīgumu. 

 

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 finansējuma piesaistīšana un administrēšana; 

- izpētes un restaurācijas projektēšanas organizēšana; 

- restaurācijas organizēšana; 

- restaurācija – aprūpe, tās uzraudzība. 

 

3) Aģentūras darbības rezultātā par pieminekļiem un to saglabāšanu iegūtās 

dokumentālās informācijas datu bāzes izveidošana un uzturēšana; 

4) pieminekļu un to saglabāšanas popularizēšana: 

- Aģentūras rīcībā esošās datu bāzes pieejamības nodrošināšanas risināšana;  

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

- dalība pasākumos par kultūras mantojuma saglabāšanas, izmantošanas un  

  pētniecības problēmām Latvijā un Eiropā; 

- pieminekļu integrācijas veicināšana pilsētvidē. 

1.3. Darbības virzieni un programmas: 

• Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa restaurācija un aprūpe; 

• Brīvības pieminekļa aprūpes programmas izveide, atjaunošana, realizēšana; 

• Dārzu un parku arhitektūras ansambļa “Lielie kapi” ar memoriālajām celtnēm 

(turpmāk - Lielie kapi) neatliekamo glābšanas un konservācijas darbu 

plānošana un finansējuma piesaiste;  

• Pieminekļu pārņemšana Aģentūras valdījumā un bilancē; 

• Pieminekļu restaurācijas un aprūpes uzdevumi un prioritātes; 

• Restaurācijas speciālistu kvalifikācijas celšana un pieredzes apmaiņa; 

• Novitātes pieminekļu saglabāšanā, uzturēšanā un aprūpes tehnoloģijā; 
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• Rīgas pieminekļi kā kultūrvēsturiskā mantojuma liecinieku atpazīstamības 

veicināšana. 

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi, prioritātes, pasākumi:  

• Pieminekļu restaurācijas un aprūpes darbu veikšana; 

• Lielo kapu uzturēšanas, saglabāšanas un attīstības vadlīniju priekšlikumu 

izstrādāšana; 

 

• Vienotas akmens materiāla, pieminekļu elementu, pieminekļu u.c. novietnes 

izveidošana Varoņu ielā 13A, Rīgā, projektēšana un nepieciešamo darbu 

aktualizācija; 

• Rīgas memoriālu datu bāzes izveidošana un apsaimniekošanas modeļa 

plānošana; 

• Papildus finansējuma piesaistīšana no sabiedriskiem fondiem, organizācijām, 

privātpersonām; 

• Dialoga un kontakta uzturēšana ar ieinteresētajām nevalstiskajām organizācijām 

un privātpersonām kultūras mantojuma atjaunošanas jautājumos; 

• Pieredzes apmaiņa pieminekļu apsaimniekošanā, saglabāšanā un restaurācijā 

Viļņā (Lietuva), Sanktpēterburgā (Krievija), Maskavā (Krievija); 

 

• Līdzdalība pilnsabiedrības “RB Latvija” Rail Baltica projekta ietvaros  

“Daudzfunkcionāla kultūras un izglītības centra Torņakalna stacijas ēkā 

izveide”, idejas virzīšana, apspriešana un priekšlikumu izteikšana projekta 

tālākajai realizācijai.  

 

2. Finanšu resursi un darbības rezultāti  

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). 
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N.p.k. 

 

Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gada 

faktiskā 

izpilde 

euro 

     

       Pārskata gadā 

2020.gada 

 budžets 

apstiprināts 

euro 

faktiskā 

izpilde 

euro 

euro 

1. Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

1 065 279 547 522 529 464 616 262 

1.1. Pašvaldības dotācija 628 526 500 617 485 352 474 602 

1.2. Pašvaldībā saņemtie 

valsts budžeta iestāžu 

transferti no valsts 

budžeta 

286 070 42 478 42 478 140 233 

1.3. Maksas pakalpojumi 

un citi pašu 

ieņēmumi 

0 427 0 427 

1.4. Ziedojumi un 

dāvinājumi 

150 683 4 000 1 634 1 000 

2. Izdevumi 997 216 576 186 545 774 629 613 

2.1. Uzturēšanas 

izdevumi (kopā) 

800 797 549 718 519 428 528 163 

2.1.1 Kārtējie izdevumi 800 797 549 718 519 428 528 163 

2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 

196 419 26 467 26 346 101 450 

 

2.2. Finanšu resursu avoti 

Aģentūras 2019. gada pamatbudžetā iekļauts naudas līdzekļu atlikums no 

2018.gada pamatbudžeta 20 080 euro apmērā.  

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes finansējums 36 000 euro  no 

“Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programma 2019.gadam” Rīgas 

centrālā kapu lauka B sektora perimetrālās sienas šūnakmens apšuvuma aprūpei – 

restaurācijai un uzejas ar laukumiem un deformētā mūra fragmenta restaurācijai. 

Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums informatīvo stendu izgatavošanai 

Lielajos kapos 2000 euro apmērā un projektam “Vilhelma Ludviga Nikolaja Bokslafa 

dzimtas kapa pieminekļa restaurācija” 3000 euro apmērā. 

Finansējums 5000 euro apmērā izdevumam par Lielajos kapos apbedītajām 

personībām no Rīgas domes Kultūras projektu finansējuma.  
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Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta no 2019. gada 

pašvaldības budžeta programmas 16.07.03 “Centralizēto pasākumu īstenošana un 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 22. apakšprogrammas  

finansējums 3000 euro  apmērā starptautiskas konferences par sakrālo mantojumu 

pieminekļos un memoriālos.  

Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums 6 skolēnu nodarbinātībai vasaras 

brīvlaikā 1548 euro. 

Speciālā budžeta (ziedojumi) naudas līdzekļi gada sākumā 28 662 euro. Rīgas 

Brāļu kapu restaurācijai - 179 euro. Brīvības pieminekļa atjaunošanai ziedojums - 

1456 euro. 

 

 

3. 2019. gada darbības plāns un tā izpildes novērtējums  

3.1. Rīgas sabiedrisko pieminekļu uzturēšana un restaurācija  

Aģentūras valdījumā un bilancē ir 134 pieminekļi (t.sk. Brīvības piemineklis un 

Rīgas Brāļu kapi, memoriāli, vēsturiskie un jaunie uzstādītie pieminekļi, dekoratīvas 

skulptūras, vides objekti, piemiņas zīmes, piemiņas plāksnes, kapa pieminekļi). 

2019. gadā paveiktie darbi:   

 

Nr. OBJEKTS SUMMA euro 

 

1. Restaurēta dekoratīvā skulptūra “Jaunība” 6750 

2. Restaurēta dekoratīvā skulptūra “Mana zeme”  

 

1519 

3. Restaurēts piemineklis 1. Bruņotā diviziona - Autotanku 

pulka kritušajiem karavīriem   

11 658 

4. Veikta Alfrēda Kalniņa pieminekļa aprūpe un pieguļošā 

bruģa remonts 

2098 

5. Atjaunotas komunistiskā terora upuru piemiņas vietas 

Torņakalnā pieminekļa Putenī zudušās un bojātās granīta 

detaļas un attīrīta virsma 

617 

6. Labiekārtota memoriāla “Rumbula. Nacisma upuru 

piemiņas vieta” teritorija (koku vainagošana, sauso koku 

un pameža izzāģēšana, krūmu un zālāju izkopšana)  

3981 

7. Demontētas, atjaunotas, uzstādītas 6 bojātās Rīgas 

pieminekļu informatīvās zīmes  

1642 

8. Veikta Brīvības pieminekļa laukuma asfalta segumā 

iestrādāto trīs bronzas informatīos plākšņu aprūpe un 

vaskošana  

1 490 

9. Atjaunots Brīvības pieminekļa iekštelpu  apgaismojums  787 

 Kopā 30 542 
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Saskaņā ar darba plānu un pieminekļu aprūpes specifikācijām, no aprīļa līdz 

oktobra mēneša beigām notika pieminekļu sezonālā apkope - mehāniska tīrīšana, 

mazgāšana, sīku defektu novēršana, teritorijas ap pieminekļiem sakārtošana. Tika 

apsekoti visi pieminekļi un noteikta to aprūpes programma, kas veicama 2020. gadā. 

 Neparedzētu pieminekļu bojājumu gadījumus Aģentūra novērš esošā budžeta 

ietvaros – no līdzekļu ekonomijas vai veicot finansējuma pārdali plānotajos darbos. 

Joprojām no Rīgas domes investīciju programmas netiek atbalstīta Raiņa 

pieminekļa restaurācija un terases rekonstrukcija un pieminekļa “ 6. Rīgas kājnieku 

pulka karavīriem – pilsētas aizstāvjiem 1919. gadā” (Sudrabkalniņš) Slokas ielas un 

Kurzemes prospekta krustojumā, Rīgā, teritorijas rekonstrukcija un labiekārtošana. 

 

3.2. Rīgas Brāļu kapu uzturēšana un restaurācija  

Atbilstoši 2019. gada budžetā piešķirtajam finansējumam, tika veikti ikdienas 

aprūpes un uzturēšanas darbi. Pavasarī vainagotas 125 Holandes liepas un sakopti 17 

ozoli, likvidēti  3 sausi bērzi. Apgriezti 3186 tek.m. klinteņu, vēreņu un liepu dzīvžogi, 

uzturēti zālāji, apstādījumi un puķu dobes.  

Tehnikas novietnes un saimnieciskajam sektoram atjaunots koka sētas ar betona 

stabiem fragments un izveidoti jauni vārti. Divām piemiņas telpām (depozitārijiem) 

veikts dekoratīvā apgaismojuma remonts un mainīti 24 gaismas ķermeņi. 

Līdz ar jaunas tehnikas iegādi, bija iespējama šūnakmens skulptūru grupu, kapa 

plākšņu uzrakstu un sienu tīrīšana pie zemākām gaisa temperatūrām, t.i.  pagarinājās 

aprūpes-restaurācijas sezona. 

Turpinājās Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa centrālā kapu lauka iekšējo 

sienu restaurācijas darbi. Nostiprināts kodolmūris sienas fragmentam pret kapu lauka 

B sektoru. Pieguļošajām uzejas kāpnēm rekonstruētas nesošās konstrukcijas. Salīmētas 

bojātās šūnakmens apšuvuma plātnes, injicētas plaisas. Veikta 220 m² mūra 

šūnakmens apšuvuma tīrīšana, atsāļošana un restaurācija (pieveidošana, neregulāru 

formu piekalšana, protezēšana, šuvju iestrāde, tonēšana un retuša). Šūnakmens 

apšuvums apstrādāts ar biocīdu. Uzklāts jauns mūra nosegums.  

Centrālā kapu lauka noslēdzošajā sienā zem skulptūru grupas “Māte Latvija ar 

kritušajiem dēliem” atjaunota vēsturiskā krusta zīme ar LED apgaismojumu. 

Pamatojoties uz privātpersonu sniegto informāciju par Rīgas Brāļu kapos 

apbedītajām personām, tika papildināta/precizēta informācija  kapa plākšņu uzrakstos. 

Diemžēl jaunu kapa plākšņu krājumi izsīkst, un to iegādei no smilšakmens karjera 

Obernkirhenē (Vācija) finansējums netiek piešķirts 

Aģentūras uzraudzībā nodibinājums „Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā 

mantojuma fonds” par saziedotiem līdzekļiem veicis Centrālo vārtu aizmugures 

fasādes aprūpi-restaurāciju. 

Kā katru gadu, depozitārijā “Godam un Pateicībai” tika papildināts Rīgas Brāļu 

kapu atjaunošanas un saglabāšanas ziedotāju saraksts. 
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3.3.   Lielie kapi  

Lielo kapu teritorijā Aģentūras uzskaitē ir 420 brīvstāvošie pieminekļi, 100 

kapu norobežojuma metāla elementi, 96 kapu plāksnes, 29 kapličas un Rindu kapliču 

portāla siena. 

Notiek darbs pie Lielo kapu vēsturiskās informācijas un datu bāzes 

izveidošanas. Uzsākta Lielajos kapos apbedīto personu reģistra atšifrēšana un dati 

ievadīti digitālā formā. Veikta brīvstāvošo pieminekļu, metāla nožogojumu u.c. 

elementu uzmērīšana, kartografēšana un apraksta kartiņu sastādīšana (506 vienības). 

Latvijas armijas simtgade ietvaros, sakārtots lidotāja, Pirmā pasaules kara 

varoņa, E.Pulpes dzimtas kaps. Novērsti avārijas stāvoklī esošie Mūrnieku ģimenes, 

A.Benjamiņas un J.Stastiņa kapa pieminekļi. Veikta šo pieminekļu restaurācija. 

Restaurēts V.Bokslafa dzimtas kapa piemineklis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 

atbalstu. 

Sakārtota Rindu kapliču iekštelpas no iepriekšējo apsaimniekotāju atstātajiem 

būvgružiem un pieminekļu elementu atlūzām. Rudenī attīrīti no skujām, lapām un 

sūnām kapliču un to nosedzošo karkasu jumti. 

Veikta vandālisma aktu novēršana – atjaunots M.Veicenbreijera dzimtas 

kapličas frontonam nozagtā metāla skārda nosegums, attīrīti grafiti zīmējumi no 

pieminekļiem, piemiņas plāksnēm, kapliču sienām. Likvidēts izdemolētais vides 

objekts “Zemes mātes birojs” un novērsti bojājumi informatīvajos stendos. 

Lielo kapu teritorijā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu uzstādīti trīs jauni 

papildus informatīvie stendi par nozīmīgākajiem apbedījumiem un pieminekļu 

izvietojuma plānu.  

 

3.4. Apsaimniekojamā teritorija Varoņu ielā 13A, Rīgā 

 

Rīgas domes Īpašuma departaments Aģentūrai lietošanā un apsaimniekošanā 

nodevis 24 000 m² teritoriju Varoņu ielā 13A, Rīgā ar mērķi demontēto un 

restaurācijas gaitā nomainīto pieminekļu detaļu uzglabāšanai un krātuves izveidošanai, 

kā arī mākslinieciski augstvērtīgas, publiski pieejamas demontēto pieminekļu 

ekspozīcijas (pieminekļu parka) izveidošanai. Teritorija ir ierobežota un uzstādīta 

apsardzes sistēma. Pastāvīgs darbinieks teritorijas uzkopšanai nav paredzēts, tiek 

organizētas sabiedriskas talkas vai piesaistīts sezonas strādnieks. 

Sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu no 

teritorijas Beberbeķu ielā 3, Rīgā, pārveda Lielo kapu pieminekļus, krustu pamatnes ar 

un bez uzrakstiem, kapu plāksnes, (kopā 331 vienības) un citas precīzāk neuzskaitītas 

kapu pieminekļu detaļas.  

 

3.5. 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 saprotamu rīcību dažādās situācijās 

un paredzot pasākumus korupcijas risku mazināšanai un  darbinieku izglītošanai, lai 

nodrošinātu likumīgu un efektīvu iestādes darbību. 
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4.  Personāls  

 Strukturālas izmaiņas 2019. gadā aģentūrā nav notikušas. 

Aģentūrā apstiprinātas 28 amata vietas. Pārskata gada beigās strādāja 28 

darbinieki - 16 sievietes un 12 vīrieši. No tiem – 11 administratīvie darbinieki; 3 

speciālisti, 14 – Rīgas Brāļu kapu, Brīvības pieminekļa un citu publiskajā ārtelpā esošo 

pieminekļu uzturēšanā un apsaimniekošanā nodarbinātie (Brāļu kapu pārzine-

dārzniece, zaļās zonas strādnieki, mehāniķi, apsargi, apkopēji, sētnieks). 

Izglītība pamatdarbā strādājošiem:  

vispārējā pamatizglītība – 1,  vispārējā vidējā/vidējā profesionālā (t.sk. arodizglītība) – 

16, pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (koledža) – 1, 

akadēmiskais/profesionālais bakalaurs – 6, akadēmiskais/profesionālais maģistrs – 4 

darbiniekiem. 

Sadalījumā par vecuma grupām: 

no 31 līdz 50 gadiem – 9 

no 51 līdz 62 gadiem – 12 

vairāk kā 63 gadi - 7 

 Sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu, pamatojoties uz Latvijas Sodu izpildes 

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

klienti. 

 Rīgas Brāļu kapu aprūpē tika piesaistīti darbinieki sadarbībā ar Labklājības 

departamentu projekta Eiropas Sociālā fonda projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie 

darbi pašvaldībās” ietvaros. 

Rīgas Brāļu kapos restaurācijas praksi apguvuši 22 Rīgas Celtniecības koledžas 

studenti. 

Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālās filiāles pasākuma 

“Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību 

vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Rīgas Brāļu kapos 

no jūlijā un augustā strādāja seši skolēni. 

  

5. Aģentūras darba popularizēšanas un komunikācijas pasākumi  

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

nevalstiskajām organizācijām: 

• organizēta Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru talka Rīgas Brāļu kapos 

un zemessargu talka Lielajos kapos; 

• koordinēti valsts svētku atzīmēšanas pasākumi pie Brīvības pieminekļa un Rīgas 

Brāļu kapos; 

• nodrošināti Goda telpas apmeklējumi Brīvības piemineklī, ekskursijas Rīgas 

Brāļu kapos un Lielajos kapos; 

• izdots izdevums “Lielie kapi – Rīgas nekropole. Mājvieta valstiskuma un 

nacionālās apziņas stiprinātājiem”; 

• organizēta starptautiska konference “Sakrālais kultūras mantojums pilsētvidē, 

pieminekļos, memoriālos un piemiņas zīmēs Rīgā un Eiropā. Metodika, 

pieredze un prakse”; 
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•  sniegtas intervijas masu medijos par aktuāliem Aģentūras darba jautājumiem 

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

• 30 vācu un latviešu jaunieši no starptautiskas nometnes, kuru Rīgā organizēja 

Vācu kara kapu aprūpes Tautas apvienība, tika iepazīstināti ar Rīgas Brāļu 

kapiem. 

  

5.2. 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 

meži”, Rīgas pilsētas Kultūras iestāžu apvienība; 

 - Nevalstiskās organizācijas: nodibinājumi „Rīgas Brāļu kapu un Latvijas 

vēsturiskā mantojuma fonds” un „Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs” biedrības - „Rīgas 

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

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

„Latviešu virsnieku apvienība” un citas; 

- Izglītības iestādes: Rīgas 33.vidusskola, Rīgas Anniņmuižas vidusskola, Rīgas 

Celtniecības koledža, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas 

Mākslas akadēmija; 

 - Muzeji: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs un Latvijas Kara muzejs.  

 

 

6. 2020. gadā plānotie pasākumi. 

6.1. Sabiedrisko pieminekļu nodaļas darba plāns: 

• Biķernieku memoriāla pieminekļa balstu remontdarbi; 

• Pieminekļa A.Upītim pamatnes nostiprināšana un bronzas figūras restaurācija; 

• Vides objekta “1991. gada barikāžu piemiņas zīme” teritorijas labiekārtošanas 

projekta izstrāde; 

• Berlīnes pilsoņu iniciatīvas dāvinājuma sadraudzības pilsētai Rīgai - piemiņas 

akmens 1944.gada holokausta upuriem uzstādīšanai Rīgas geto muzeja 

teritorijā;  
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• Memoriāla “Rumbula. Nacisma upuru piemiņas vieta” teritorijas 

labiekārtošana; 

• Divu informatīvo zīmju pie pieminekļiem izgatavošana un uzstādīšana; 

• Pieminekļu sezonālā aprūpe. 

 

 

6.2. Rīgas Brāļu kapos veicamie darbi 

 

Saimnieciskās uzturēšanas un restaurācijas darbu realizācija 2020.gada piešķirtā 

budžeta ietvaros: 

 

• Centrālā kapu lauka D sektora sienas un uzejas kāpņu ar laukumu restaurācija;  

• Trūkstošās informācijas atjaunošana kapu plākšņu uzrakstos; 

• Koku vainagošana un dzīvžogu apgriešana.  

Aktuālākā problēma: 

Rīgas Brāļu kapu labiekārtošanas un restaurācijas darbu veikšanai 

nepietiekamais finansējums perspektīvajam darbu plānam, izstrādātajiem un 

saskaņotajiem projektiem.  

Prioritātes: 

• Rekonstruēt pieguļošos celiņus ap Varoņu terasi un ieejas ceļu no Senču 

vārtiem; 

• Teritorijas videonovērošanas ierīkošana, lai nodrošinātos pret krāsainā metāla, 

dārza tehnikas, inventāra zādzībām un akmens materiāla bojāšanu; 

• Zaļās zonas laistīšanas un ūdensapgādes projekta realizācija; 

• Centrālo vārtu priekšlaukuma izveide. 

6.3. Lielajos kapos veicamie darbi   

• Erharda ģimenes kapa pieminekļa restaurācija; 

• Gaudereru ģimenes kapa pieminekļa aprūpe-restaurācija; 

• Piecu kapa pieminekļu avārijas stāvokļa likvidācija;  

• Trīs uzejas kāpņu parka teritorijā atjaunošana; 
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