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LR Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību

• 1. pants. 
Kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa – kultūrvēsturiskas ainavas, [...] un 
priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru 
saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām 
interesēm.

• 2. pants.
Kustamie kultūras pieminekļi:
- arheoloģiskie atradumi,
- senlietas (cilvēka apzinātas darbības rezultātā radīti priekšmeti – artefakti (piemēram, rotaslietas, 
darbarīki...), kas atrasti zemē, virs zemes vai ūdenī),
- nekustamo pieminekļu elementi,
- vēsturiskas relikvijas,
- mākslas darbi,
- rokraksti,
- reti iespieddarbi,
- kinodokumenti,
- fotodokumenti,
- skaņu ieraksti.



LR Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību

• 3. pants. 

Kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. […] Kultūras pieminekļa pārveidošana vai tā 

oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir labākā iespēja, kā 

saglabāt pieminekli, vai arī tad, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās pieminekļa 

kultūrvēsturiskā vērtība.

• 3.1 pants.

Aizliegts atsavināt, iegūt, glabāt, pārvietot un pārsūtīt senlietas, kuras saskaņā ar šā 

likuma 7. panta ceturtās daļas noteikumiem pieder Latvijas valstij.



LR Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību

• 7. pants.

[…] Arheoloģiskās senvietās zemē, virs zemes vai ūdenī atrastas senlietas (ar datējumu 

līdz 17.gadsimtam ieskaitot) pieder valstij, un tās glabā publiskie muzeji. Šis noteikums 

neattiecas uz senlietām, par kurām līdz 2013.gada 30.martam persona ir paziņojusi 

Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei, kā arī uz senlietām, kuru likumīgu izcelsmi 

persona ir pierādījusi pēc 2013. gada 30. marta un saņēmusi par to Nacionālās kultūras 

mantojuma pārvaldes rakstveida apliecinājumu.



LR Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību

• 17. pants.

Par objektiem, kuri atrasti zemē, virs zemes, ūdenī, būvēs vai to daļās un atliekās un 

kuriem varētu būt vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība, kā arī 

par to atrašanas vietu un apstākļiem atradējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu dienu 

laikā rakstveidā paziņo Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei.

• 26. pants.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir kultūras ministra padotībā esoša tiešās 

pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts kontroli kultūras pieminekļu aizsardzībā, veic kultūras 

mantojuma apzināšanu, izpēti un pieminekļu uzskaiti. Tās nolikumu apstiprina Ministru 

kabinets.



Krimināllikums

• 229.1 pants.
Par valstij piederošu senlietu nelikumīgu iegūšanu, glabāšanu, pārvietošanu, pārsūtīšanu, 

atsavināšanu vai par to nelikumīgu izvešanu ārpus Latvijas Republikas - soda ar brīvības 

atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu 

darbu, vai ar naudas sodu.

(08.06.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

• 229.2 pants.
Persona, kura labprātīgi nodevusi nelikumīgi iegūtas, glabātas, pārvietotas vai pārsūtītas 

valstij piederošas senlietas, tiek atbrīvota no kriminālatbildības par valstij piederošu 

senlietu nelikumīgu iegūšanu, glabāšanu, pārvietošanu un pārsūtīšanu.

(08.06.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

https://likumi.lv/ta/id/291734-grozijumi-kriminallikuma
https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums/redakcijas-datums/2018/01/01
https://likumi.lv/ta/id/291734-grozijumi-kriminallikuma
https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums/redakcijas-datums/2018/01/01


LR Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību

• 3. pants. Bibliotēkas funkcijas.

[…] iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu — uzkrāšana, 

sistematizēšana, kataloģizēšana, bibliografēšana un saglabāšana. 

Bibliotēku likums

• 7. pants.

[…] Arheoloģiskās senvietās zemē, virs zemes vai ūdenī atrastas senlietas (ar datējumu 

līdz 17.gadsimtam ieskaitot) pieder valstij, un tās glabā publiskie muzeji. 



Muzeja funkcijas

• Kultūras un dabas vērtību sistemātiska vākšana;

• dokumentēšana;

• saglabāšana;

• pētniecība;

• popularizēšana;

• sabiedrības izglītošana.



Dokumentēšana

• Krājuma veids (pamatkrājums, palīgkrājums)

• Uzskaites apzīmējums

• Kolekcija (arheoloģiskie priekšmeti, numismātika, sfragistika, 

etnogrāfiskie priekšmeti, fotogrāfijas, fotonegatīvi u.c.)

• Apakškolekcija (Lapsu senkapu senlietas, Veckuldīgas pilskalna

senlietas u.c.)

• Apakškolekcijas daļa (paredzot iespēju sīkākam dalījumam)

• Priekšmeta tips (audio-vizuālie un IT priekšmeti, dabas priekšmeti, 

lietiskie priekšmeti, rakstiskie priekšmeti, tēlojošie priekšmeti)



Dokumentēšana
• Priekšmeta nosaukums

• Skaits

• Izgatavošanas datums/gads

• Izgatavošanas/lietošanas vieta

• Ziņas par autoru/ražotāju/izdevēju

• Priekšmeta apraksts

• Bibliogrāfija

• Materiāls

• Tehnika

• Izmērs

• Svars



Dokumentēšana
• Autentiskums (oriģināls, kopija, rekonstrukcija, viltojums)

• Saglabātības pakāpe

• Restaurācijas/konservācijas darbu apraksts

• Iegūšanas veids

• Iegūšanas datums

• Iegūšanas vieta

• Iepriekšējie uzskaites apzīmējumi

• Sasaiste ar citiem priekšmetiem

• Vērtība, EUR

• Priekšmeta vērtību veido



Dokumentēšana
• Autortiesības 

• Statuss (priekšmets ir krājumā, eksponēts pamatekspozīcijā, deponēts, 

restaurēšanā)

• Eksponēšanas vēsture

• Topogrāfija

• Piezīmes

• Attēli

• Ieraksta vēsture



Lai veiksmīga “vēstures istabu” sakārtošana!

PALDIES PAR UZMANĪBU!


