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KULTŪRAS MANTOJUMA AIZSARDZĪBA:

visas pūles,

kas virzītas uz to,

lai izprastu kultūras mantojumu, izzinātu tā vēsturi un 

nozīmi, nodrošinātu tā materiālo aizsardzību un atbilstoši 

prasībām

tā popularizēšanu,

restaurāciju

un

pastiprinātu

nozīmes apzināšanu

RĪGAS HARTA PAR AUTENTISKUMU /RĪGA, 2000./



KULTŪRAS MANTOJUMS RADA EKONOMISKU VĒRTĪBU UN 

IR NOZĪMĪGS RESURSS KATRAS VIETAS ATTĪSTĪBĀ



IZMAIŅAS KULTŪRAS MANTOJUMA 

AIZSARDZĪBĀ:

Pašvaldības ilgstoši ir centušās izveidot savus aizsargājamo 

objektu sarakstus, kuri šobrīd ar saistošiem noteikumiem noteikti 

teritorijas plānojumos. Ir bijušas grūtības atrast šo objektu vērtības 

līmeņa formulējumu, pagaidām tie skaitās kā kultūrvēsturiskie 

objekti, vai apbūves aizsardzības teritorijas, pat pieminekļi.

Tāpēc ieviesti 3 kultūras pieminekļu vērtību līmeņi bijušo 2 vietā. 

Valsts turpinās pārraudzīt divu vērtības līmeņu kultūras pieminekļu 

aizsardzību (valsts un reģiona nozīmes), viena vērtību līmeņa 

pārraudzība kļūst par pašvaldību kompetenci. Tas nozīmē, ka 

objekti, kuriem ir vietējās nozīmes kultūrvēsturiskās vērtības 

līmenis, pakāpeniski pāriet pašvaldības kompetencē. Tos vēlāk 

papildinās objekti, kurus pašvaldības vēlēsies iekļaut no šobrīd 

teritorijas plānojumos noteiktiem kultūrvēsturiskiem objektiem.



Rīgas teritorijas plānojuma dokumentos lietots termins »Apbūves 

aizsardzības teritorija»



Apbūves aizsardzības teritorija – Teika



Ventspils teritorijas plānojuma dokumentos

lietots termins «Vēsturiska pilsētbūvniecības teritorija»



Cēsu teritorijas plānojuma dokumentos lietots termins «Vietējās 

nozīmes kultūrvēsturisko objektu teritorija»



Ikšķiles teritorijas plānojuma dokumentos lietots termins «Vietējās 

nozīmes kultūras pieminekļi»



Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā 

vietējās nozīmes kultūras pieminekļu kopskaits sarakstu 

pārskatīšanas rezultātā saruks vidēji par 55 % (šobrīd 

3593, paliks 1649).

Vietējās nozīmes kultūras pieminekļu saraksts pirms 

izteikšanas jaunā redakcijā, tiks iesniegts pašvaldībās 

atbildīgajiem speciālistiem izvērtēšanai.

Vienlaicīgi tiek panākta kompleksāka, vērtību 

vienojošāka pieeja, precizēti pieminekļu nosaukumi, 

datējums, sastāvs, ļoti bieži samazinātas kultūras 

pieminekļu aizsardzības zonas, kā arī pilnveidoti citām 

sistēmām nododamie dati.



VALSTS AIZSARGĀJAMIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI LATVIJĀ
KULTŪRAS PIEMINEKĻU KOPSKAITS – 9022

NO TIEM ARHEOLOĢIJA     - 2530 -28% /vietējā noz. Šobrīd 40%, būs 15% / 



VALSTS AIZSARGĀJAMIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI LATVIJĀ
KULTŪRAS PIEMINEKĻU SKAITS – 9022

NO TIEM ARHITEKTŪRA        - 3510 -39% /vietējā noz. 62%, būs 32%/ 



VALSTS AIZSARGĀJAMIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI LATVIJĀ
KULTŪRAS PIEMINEKĻU SKAITS – 9022

NO TIEM PILSĒTBŪVNIECĪBA - 46 -0,5% /vietējā noz. 6 /būs 9/ 



VALSTS AIZSARGĀJAMIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI LATVIJĀ
KULTŪRAS PIEMINEKĻU SKAITS – 9022

NO TIEM MĀKSLA           - 2753 -30,5% /vietējā noz. 13%, būs 5%/ 



VALSTS AIZSARGĀJAMIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI LATVIJĀ
KULTŪRAS PIEMINEKĻU SKAITS – 9022

NO TIEM VĒSTURE - 154 -1,7% /vietējā noz. 8,5%, būs 6%/ 



VALSTS AIZSARGĀJAMIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI LATVIJĀ
KULTŪRAS PIEMINEKĻU SKAITS – 9022

NO TIEM TEHNIKAS VĒSTURE   - 29 -0,3% /vietējā noz. 21%, būs 7%/ 
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1. Pieminekļu valdes saraksti 1924.- 1943.g. 2434 objekti (vienots 
katru gadu papildināts saraksts)

2. Vissavienības nozīmes arhitektūras pieminekļu saraksts, PSRS 
Arhitektūras lietu komiteja 1945.g. (7 Latvijas objekti)

3. Vissavienības nozīmes arhitektūras pieminekļu saraksts, PSRS 
Arhitektūras lietu komiteja 1947.g. (10 Latvijas objekti)

4. Latvijas PSR Valsts aizsargājamo architektūras pieminekļu 
saraksts, Latvijas PSR Ministru Padome 1952.g. (343 objekti)

5. Latvijas PSR Republikāniskās nozīmes vēstures, arheoloģisko 
un mākslas pieminekļu saraksts, Latvijas PSR Ministru Padome 
1954.g.

6. Kultūras pieminekļu saraksts Latvijas PSR teritorijā, Latvijas 
PSR Ministru Padome 1959.g.

7. Latvijas PSR Kultūras pieminekļu saraksts, Latvijas PSR 
Ministru Padome 1967.g. 3229 objekti (papildus arī vietējās 
nozīmes kultūras pieminekļu saraksti)

8. Vissavienības nozīmes kultūras pieminekļu saraksts, PSRS 
Kultūras ministrija 1969.g. (no1320 objektiem 28 Latvijas 
pieminekļi)

KULTŪRAS PIEMINEKĻU SARAKSTU VĒSTURE
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9. Latvijas PSR Vēstures un kultūras pieminekļu saraksts, Latvijas 

PSR Ministru Padome 1983.g. 4571 objekts (papildus līdz 

1994.gadam, bez vienotas uzskaites arī pašvaldību vietējās 

nozīmes kultūras pieminekļu saraksti)

10. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts, Latvijas 

Republikas kultūras ministrija 1993.- 2021.g. 9022 objekti, valsts 

nozīme 5415, reģiona nozīme 14, vietējā nozīme 3593, kustāmi 

1637 objekti (vienots regulāri papildināts saraksts, kurš šobrīd 

tiek pārkārtots)

11. UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma saraksts, 

UNESCO Pasaules mantojuma komiteja 1976.-2019.g. (vienots 

regulāri papildināts saraksts, 167 valstīs 1092 objekti, 845 

kultūras, 209 dabas objekti. Latvija pārstāvēta ar 2 objektiem)

12. Eiropas kultūras mantojuma zīme, Eiropas Komisija (veido 

Eiropas nozīmes sarakstu, Latvija sākotnējā iniciatīvā bija 

pārstāvēta ar Rīgas vēsturiskā centra siluetu, Rundāles pili un 

Kuldīgas vēsturisko centru, šobrīd ar ēku kompleksu »Trīs Brāļi» 

Vecrīgā)

KULTŪRAS PIEMINEKĻU SARAKSTU VĒSTURE



KULTŪRAS MANTOJUMU GALVENOKĀRT APDRAUD 

ATTIEKSME !



KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANĀ NEPIECIEŠAMA 

PROFESIONĀLA UN KVALITATĪVA RESTAURĀCIJA





KULTŪRAS MANTOJUMA PROFESIONĀLA  APZINĀŠANA,

IZPĒTE, DOKUMENTĒŠANA  UN IZMAIŅU KONTROLE IR KULTŪRAS 

PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS DARBA PAMATS

Tiek izstrādāta jauna kultūras pieminekļu informācijas pārvaldības sistēma

«Mantojums», kura būs galvenā sadarbības platforma kultūras pieminekļu

aizsardzībā, instruments informācijas uzkrāšanai un iegūšanai,

aizsargājama statusa noteikšanai, uzraudzības darba nodrošināšanai,

konsultācijām un sadarbības nodrošināšanai starp visām interešu grupām.



Kultūras pieminekļi valsts īpašumā
Koncepcija izstrādes procesā



KRITĒRIJI

Valstij jācenšas īpašumā paturēt vai iegūt īpaši nozīmīgus 

starptautiskas vai valsts nozīmes kultūras pieminekļus, kuri atbilst 

šādiem kritērijiem:

1. Atzīstami par valstiskās identitātes, brīvības un nacionālās 

pašapziņas simboliem;

2. Sabiedrības apziņā kļuvuši par Latvijas tautas svētvietām, vai 

īpaši nozīmīgām piemiņas vietām;

3. Ir piemēroti un nepieciešami valsts reprezentācijai;

4. Ir īpaši nozīmīgi valsts tēla veidošanā;

5. Nepieciešami vai vēlami kultūras, izglītības, zinātnes vai citu 

valsts vajadzību īstenošanai;



KRITĒRIJI

6. Draud iet bojā vai zaudēt savu unikalitāti, un piederība valstij 

atzīstama par vienīgo un labāko iespēju šo kultūrvēsturisko vērtību 

saglabāšanai nākamajām paaudzēm;

7. Atzīstami par tik vērtīgiem un uzturēšanā sarežģītiem, ka to 

izmantošana privātīpašumā, no sabiedrības interešu ievērošanas 

aspekta, nav pieļaujama.

ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

Novērtējumu (pamatotu ar analīzi) sniedz šādas institūcijas:

• Kultūras ministrija par kritērijiem 1., 2., 5.

• Ārlietu ministrija par kritērijiem 3., 4.

• Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde par kritērijiem 6., 7.

• Finanšu ministrija par finansēšanas iespējām un ietekmi uz

budžetu
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PALDIES PAR UZMANĪBU!


