
 

 

Projekts  „PIEMINEKĻA  „PIEMINEKLIS KRITUŠAJIEM KARAVĪRIEM” 

RESTAURĀCIJA JELGAVAS RAJONA OZOLNIEKU NOVADĀ” , 

līgums Nr.2009-1-KMA058 

 

Mūsu novada administratīvajā teritorijā atrodas valsts nozīmes kustamais mākslas 

piemineklis - tēlnieka M.Šmalca 1937.gadā travertīnā veidotais „Piemineklis kritušajiem 

karavīriem” (valsts aizsardz.Nr. 3419). Piemineklis uzstādīts pie bijušās Skuju 6 klašu 

pamatskolas,  vietā, kur  1919.gada 17.novembrī notika kauja ar bermontiešiem un 6. Rīgas 

kājnieku pulks zaudēja 16 kritušus, 2 bezvēsts pazudušus un 58 ievainotus karavīrus. 

Piemineklis atrodas šosejas malā starp divām šosejām – Eiropas nozīmes automaģistrāles A8 

E77 posmu Rīga-Jelgava un ceļu P100 Ozolnieki-Dalbe, un ir kā sava veida novada 

vizītkarte. Klimatiskie apstākļi un esošā apkārtējā vide ap pieminekli – šoseju tuvums, un 

tuvu augošie koki – ilgtermiņā bija  nelabvēlīgi  ietekmējuši pieminekļa vizuālo izskatu un 

veicinājusi bojājumu rašanos - piemineklis bija kļuvis tumšs, daļu pieminekļa akmens virsmas 

sedza mikroplaisu tīkls, bija saplaisājušas šuves starp pieminekļa plāksnēm, u.tml..  Lai 

saglabātu pieminekli un uzlabotu tā vizuālo izskatu, pieaicinot speciālistus, tika izstrādāta 

pieminekļa konservācijas/restaurācijas darbu metodika un teritorijas labiekārtojuma un 

apstādījumu projekts un šo darbu orientējošās izmaksu tāmes. Šī gada pavasarī tika iesniegts 

projekta pieteikums finansējuma saņemšanai pieminekļa restaurācijai Valsts Kultūrkapitāla 

fonda (VKKF) izsludinātajam projektu konkursam. Kultūras mantojuma ekspertu komisija un 

VKKF padome, izvērtējot projekta pieteikumu, nolēma piešķirt 2000 LVL projekta 

īstenošanai un 27.aprīlī tika parakstīts līgums starp VKKF un Ozolnieku novada domi. 

 

Projekta īstenošanas gaita: 

(15.07.2009.) 

 Projekta īstenošana tika uzsākta, veicot iepirkumu procedūru un tās rezultātā 

noslēdzot līgumu ar SIA ROLANDS” par pieminekļa restaurācijas darbiem (darbus veic 

restaurators Ivo Graudums) un SIA „Slēgakmens” - līgumu par autoruzraudzību (restaurators 

Edgars Purviņš). Darbi tiek veikti saskaņā ar SIA „Slēgakmens” izstrādāto pieminekļa 

konservācijas/restaurācijas darbu metodiku. Kopējās restaurācijas darbu izmaksas būs LVL 

4961,80, no kurām LVL 2000 būs VKKF finansējums un LVL 2961,80 - pašvaldības budžeta 

finansējums. Darbu izpildes termiņš – 15.septembris.  

 

(25.09.2009.) 

 

Š.g. 7.septembrī tika parakstīts 

Pieminekļa   konservācijas/restaurācijas darbu 

pieņemšanas-nodošanas akts. Restaurācijas 

darbu gaitā tika veikta Pieminekļa virsmas 

attīrīšana, šuvju restaurācija, virsmas 

aizsargapstrāde, kā arī kāpņu restaurācija, kā 

rezultātā ir atjaunots Pieminekļa vizuālais 

estētiskais veidols, uzlabota pieminekļa 

aizsardzība pret nelabvēlīgajiem apkārtējās 

vides un klimatiskajiem apstākļiem.  

 Līdz ar to ir pabeigts kritušo karavīru 

piemiņas vietas atjaunošanas darbu 1.posms, un 

atkarībā no finansu līdzekļu esamības, tiks īstenots tā 2.posms – pieminekļa apkārtējās 

teritorijas labiekārtošana. 

 

 


