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2012

Projekta nosaukums

Darbības apraksts

Mālpils luterāņu baznīcas restaurācija.
3.kārta: Mālpils baznīcas pamatu
atveseļošana

Laikā no 01.05.2012. līdz 01.08.2012.
notiek baznīcas pamatu sanācijas darbi

ELFLA
Ziedojumi

14 000Ls
3000 Ls

Aktieris Valentīns Skulme

Izveidots videostāsts par novadnieka
aktiera Valentīna Skulmes radošo
mantojumu teātra un kino mākslā, kā
arī iegūta kinofilmas „Vālodzīte” (1972)
kopija
Sadarbībā ar Mālpils novada domi
veikta Mālpils muižas laidara ēkas
arhitektoniski‐mākslinieciskā izpēte,
izstrādāti priekšlikumi ēkas
restaurācijas darbiem.
Veikta plašāka izpēte par Mālpils
pareizticīgo draudzi un tās lūgšanu
namu 19. gadsimta 40. – 90. gados.
Sagatavoti raksti, kas publicēti divos
rakstu krājumos, latviešu un krievu
valodās.
Restaurētas arheoloģiskās bronzas un
dzelzs senlietas no Vecrubenīšu
senkapu uzkalniņa (vēlais dzelzs
laikmets), kam 2008. gadā veikti
glābšanas darbi arheologa vadībā.
Veikta uzmērīšana un izpēte tehniskā
projekta sagatavošanai. Izstrādāts
kapličas glābšanas darbu priekšlikumu
sējums.
Veikta detalizēta baznīcas sienu un
pamatu izpēte arheologa uzraudzībā,
kā arī sagatavots kvalitatīvs tehniskais
sanācijas projekts.
Sadarbībā ar Mālpils ev. lut. draudzi
organizēta sabiedriska talka, kad veica
lielo tīrīšanu baznīcas zemgrīdas telpā
– kriptā.
Apsekots baznīcas tehniskais stāvoklis
un sastādīta nepieciešamo
restaurācijas darbu programma.
Atšifrēts un kvalitatīvi iztulkots
1897.gadā tapušā manuskripta teksts
no vecās krievu valodas

VKKF

235 Ls

VKKF
Mālpils novada
dome

300 Ls
330 Ls

VKKF

150 Ls

VKKF
Biedrība

100 Ls
10 Ls

VKKF

500 Ls

VKKF

2 000 Ls

Nīderlandes
fonds KNHM

404 Ls

VKKF

1 000 Ls

Rīgas rajona
Lauku attīstības
biedrība
(RRLAB)

270 Ls

2011

Mālpils muižas laidara ēkas
arhitektoniski‐mākslinieciskā izpēte un
uzmērīšana

2010

Pētījums par Mālpils Dievmātes
patvēruma pareizticīgo draudzes
lūgšanu nama vēsturi

Vecrubenīšu senkapu arheoloģiskā
materiāla restaurācija

Mālpils kapsētas vecās kapličas
uzmērīšana, izpēte un restaurācija

2009

Mālpils luterāņu baznīcas restaurācija.
2.kārta: baznīcas sienu un pamatu
sanācija
Palīdzēsim Mālpils baznīcai
atveseļoties!
(2.kārtas ietvaros)

2008

Mālpils luterāņu baznīcas restaurācija.
1.kārta: arhitektoniski mākslinieciskā
izpēte
Mālpils Dievmātes patvēruma
pareizticīgās baznīcas vēstures izpēte

Finansējuma
avots

Finansējums

