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1 Priekšvārds 

Šis nolikums formulē saturu un prasības dokumentu noformēšanai. 
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumus reglamentē:  
 Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.septembrī noteikumi Nr.916 " Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība";  
 Latvijas Republikas Arhīvu likums. 

Kā arī citi standarti, likumi un noteikumi, kas attiecas uz dokumentu noformēšanu atbilstoši 
likumdošanas prasībām, kā arī uz uzņēmumu, struktūrvienības izstrādātajām prasībām attiecīgā 
dokumenta izstrādāšanā, sistematizēšanā, arhivēšanas prasību izpildei. 
 
Šis sējums satur kopīgo informāciju par prasībām dokumentu noformēšanā. Kā neatņemama daļa šim 
sējuma ir arī šādas sadaļas: 
R-01 Prasībās dokumentu noformēšanai 
R-02 Prasībās grafisko darbu dokumentācijai 
R-03 Prasības izpētes programmai un izpētes pārskatam 
R- 04 Prasības restaurācijas darbu metodikai 
R- 05 Prasības restaurācijas darbu veikšanas dokumentācija (dienasgrāmata) 
R- 06 Prasības restaurācijas darbu pārskatam (restaurācijas pase) 
R-07 Prasības progresa pārskatam 
R-08 Prasības būvdarbu izpilddokumentācija 



2 Definīcijas 
 
Dokuments ir jebkurā veidā un materiālā ierakstīta informācija, ko rada, saņem un uzglabā jebkura 
Latvijas Republikas valsts pārvaldes institūcija, valsts un pašvaldību iestāde, uzņēmums, 
uzņēmējsabiedrība un uzņēmējsabiedrību apvienība, kā arī sabiedriska un reliģiska organizācija vai 
fiziska persona. 
Dokumenta autors ir organizācija, tās struktūrvienība, darbinieks, ierēdnis vai fiziska persona, kas 
sarakstījis un parakstījusi dokumentu. 
Pamateksemplārs vai dokumenta oriģināls, ir dokuments, kas ietver pašrocīgu dokumenta 
parakstītāja parakstu un - noteiktos gadījumos - oriģinālu zīmoga nospiedumu un oriģinālo dokumentu 
kopumu, no kura var iegūt atvasinājumus - kopijas.  
Dokumenta oriģināla atvasinājums, ir dokuments, kas pilnībā vai daļēji atveido dokumenta oriģinālu, 
proti: dokumenta noraksts, kopija, dokumenta izraksts, dublikāts: 
Dokumenta noraksts ir dokuments, kurā dokumenta oriģināla teksts un rekvizīti atveidoti, pilnība 
pārrakstot dokumenta oriģināla pamatinformāciju jebkura tehniskā veidā. 
Dokumenta kopija (reprodukcijas dokuments) ir dokuments, kurā dokumenta oriģināla teksts, 
rekvizīti un dienesta atzīmes atveidotas faksimilā (izmantojot fotokopēšanu, kserokopēšanu vai ka 
citādi).Šādā veidā nokopēts dokuments līdzinās citiem dokumentiem, kurš uzskatāmas par oriģinālu 
(pamateksemplāru)(iesniedzami attiecīgajās institūcijās, VKPAI, būvvaldē). 
Dokumenta izraksts ir dokuments, kurā atveidota nepieciešamā dokumenta oriģināla teksta daļa un 
dokumenta rekvizīti. 
Dokumenta dublikāts ir dokuments, ko atkārtoti izdod nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai 
neatjaunojami bojāta dokumenta oriģināla vietā. 
Dokumenta juridiskais spēks ir dokumenta īpašība (pazīmju kopums, statuss), kas nodrošina iespēju 
izmantot to kādas darbības veikšanai, tiesību īstenošanai un likumīgo interešu aizstāvībai. 
Cietā kopija, parasti uz papīra, ko var lasīt bez tehniskiem palīglīdzekļiem, un nav iesiets. 
Veidlapas forma iespiests vai citādi izgatavots dokuments ar iezīmētām vietām noteiktas informācijas 
ierakstīšanai. 
Pārskats (ziņojums) dokuments, kas satur faktu apskatu vai par kādu darbību, pētījumu vai notikumu. 
Restaurācijas pase dokuments, kas satur informāciju par objekta vēsturi, izmaiņām, darbībām, 
tehnoloģijām, kas tiek veiktas objektā. 
Tehniskais projekts sastāv no arhitektūras, konstruktīvās un inženiertehniskās daļas. Projekts ir 
pamats būvatļaujas saņemšanai un ir nepieciešams būvdarbu veikšanai. 
Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas dokuments, kur tiek sniegta informācija par ēkas 
arhitektoniski māksliniecisko potenciālu, uzskaitīt no mākslinieciski stilistiskā viedokļa vērtīgus ēkas 
fasādes un interjera dekora elementus un būvgaldniecības elementus, kā arī to saglabātības pakāpi.  



Datu nesējs datu uzglabāšanas ierīce ( CD, DVD, Zibatmiņa, u.c). 
Teksts ir dokumenta informācijas pamatvienība, kuras dēļ dokuments tiek izstrādāts. 
Rekvizīts ir dokumenta noformējuma būtiska sastāvdaļa ar noteiktu funkcionālu nozīmi 
Dienesta atzīme ir noteikta satura uzraksts, ko uz dokumenta oriģināla vai tā atvasinājuma izdara tās 
saņemšanas, izpildes vai nosūtīšanas procesa. 
Spiedogs ir no gumijas, kaučuka, polistirola vai cita materiāla izgatavots priekšmets, ar kuru uz 
dokumenta rada attēlu teksta vai zīmējuma veidā. 
Zīmogs ir apaļas formas spiedogs ar pilnu organizācijas nosaukumu un emblēmas attēlu. 



3 Normatīvie akti un dokumentu noformēšanas standarti 

3.1 Likumi 
 
Spēkā no  
 Arhīva likums 
 Autortiesību likums 
01.07.2010 Dokumentu juridiskā spēka likums 
 Elektronisko dokumentu likums 
  
  

3.2 Ministru kabineta noteikumi 
  
MK Nr. 916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība 
MK Nr. 370 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01"Būvprojekta saturs un 

noformēšana" 
MK Nr. 748 Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi 
  

3.3 Standarti 
Dokumentu noformēšana ir jāveido balstoties uz standartiem, un pēc objekta pasūtīja prasībām. 
  
LVS ISO 832:1994: Informācija un dokumentācija. Bibliogrāfiskais apraksts un norādes. 

Bibliogrāfisko terminu īsināšanas noteikumi 
 
Standartā sniegti bibliogrāfiskajos aprakstos un norādēs biežāk sastopamo 
vārdu un vārdu savienojumu īsināšanas noteikumi valodās, kuru rakstībā 
lieto latīņu vai grieķu alfabētus, vai kirilicu. Šī standarta darbības laukā 
neietilpst publikāciju nosaukumu un tajos ietverto vārdu īsināšana, ko 
nosaka standarts. 

LVS ISO 2384:2006: Dokumentācija. Tulkojumu noformēšana  
 
Standarts sniedz noteikumus tulkojumu noformēšanai standartizētā veidā, 
lai nodrošinātu oriģināldokumenta identificēšanas iespējas, un dažādu 
kategoriju lietotājiem vienkāršotu to izmantošanu. Standarts attiecas uz 
visu veidu tulkojumiem - pilniem, daļējiem un īsinātiem. Aplūkoti četri 
tulkojumu veidi, ko var izmantot kā vadlīnijas visiem pārējiem tulkojumu 
veidiem. 

LVS ISO 5127:2005: Informācija un dokumentācija. Vārdnīca  
 
Standarts paredzēts saziņas veicināšanai informācijas un dokumentācijas 
jomā. Tajā ietverti šai jomai atbilstoši termini un atlasītu jēdzienu definīcijas, 
kā arī parādīta šķirkļu saistība. Pavisam standartā iekļauti vairāk nekā 1000 
bibliotēku, arhīvu, muzeju u.tml. institūciju lietoti termini, kas kārtoti septiņās 
tematiskās nodaļās:  

LVS ISO 5127-1:2005: 1. Pamattermini un ar tiem saistītie termini 
 2. Dokumenti, datu vides un to daļas 
 3. Dokumentācijas institūcijas un to krājumi 
 4. Dokumentēšana (Krājuma plānošana, attīstība un komplektēšana; 

Analīze, atveidošana un satura apraksts; Glabāšana, meklēšana un izguve) 
 5. Informācijas un dokumentu lietošana 
 6. Dokumentu saglabāšana 
 7. Informācijas un dokumentācijas tiesiskie aspekti. 
  
LVS ISO 14416:2006: Informācija un dokumentācija. Prasības grāmatu, periodisko 

izdevumu, seriālizdevumu un citu papīra dokumentu iesiešanai arhīvu 



un bibliotēku vajadzībām. Metodes un materiāli 
 
Standarts attiecas uz grāmatu, periodisko izdevumu un arhīvu dokumentu, 
kuriem ir īpašas izturības un nemainīguma prasības, iesiešanu. Tas 
galvenokārt izmantojams: publicēto, nepublicēto materiālu un jebkuru citu 
dokumentu, kam nepieciešama šāda veida aizsardzība, pirmreizējai 
iesiešanai cietā vākojumā, kā arī minēto dokumentu veidu atkārtotai 
iesiešanai cietā vākojumā. Standarts nav paredzēts tādu sējumu 
iesiešanai, ko klients atzinis par mākslinieciski vai vēsturiski 
augstvērtīgiem, kā arī jebkuriem citiem sējumiem, kurus to fizisko īpašību 
dēļ nevar un nedrīkst iesiet atbilstoši šim starptautiskajam standartam. 
 

LVS ISO 15489-1:2007: 
 

Informācija un dokumentācija. Dokumentu pārvaldība. 1. daļa: 
Vispārīgie noteikumi 
Standarts ir lietojams, pārvaldot dokumentus (visos to formātos un nesēju 
veidos), kuri ir izstrādāti vai saņemti jebkuras publiskas vai privātas 
organizācijas darbībā vai fiziskām personām pildot pienākumu izstrādāt un 
glabāt dokumentus. Standarts nosaka organizāciju atbildību par 
dokumentiem un dokumentu politiku, procedūrām, sistēmām un procesiem, 
kā arī sniedz vadlīnijas par dokumentu sistēmu izstrādi un ieviešanu. 



4 Vispārīgās dokumenta noformēšanas prasības 

Balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 un standartiem, kā arī ar citiem šiem 
dokumentiem saistītiem likumiem un standartiem būtu jāievēro vispārīgās prasības dokumentu 
noformēšanā: 

1. Dokuments jāizgatavo tā, lai visu tā glabāšanas laiku nodrošinātu dokumenta juridisko spēku 
un informatīvo funkciju, kā arī iespēju izgatavot dokumenta kopiju. 

2. Dokuments nedrīkst būt uzrakstīts ar zīmuli vai citādā tehniski viegli pārlabojamā un fiziski 
nenoturīgā veidā. 

3. Dokumentā nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi un 
papildinājumi. Kļūdainie ieraksti jāpārsvītro un jebkurš labojums jāatrunā vai jādod atsauces uz 
pamantojumu, kāpēc veikts labojums. 

4. Dokuments jāraksta skaidri salasāmā rakstā, literārā valodā, ievērojot valsts valodas 
pareizrakstības normas un terminoloģiju. Vārdu pārnešanā, vārdu un konstrukciju lietošanā 
jāievēro valsts valodas normas. Dokumenta izteiksmei jābūt precīzai, konkrētai un 
nepārprotamai. Izvēloties dokumenta valodu, jāievēro Valodu likuma prasības 

5. Nav pieļaujams vienā dokumentā lietot vairākas valodas vienlaikus, izņemot starpvalstu 
līgumus un citus dokumentus, kuros jābūt identiskam tekstam divās vai vairākās valodās. Citas 
valodas lietošana pieļaujama pasta adreses un simboliskā nosaukuma pierakstā, kā arī 
atsevišķos gadījumos tekstā: uzrādot citvalodu īpašvārdu oriģinālformas; minot simboliskos 
citvalodu nosaukumus. 

6. Citvalodu īpašvārdi valsts valodā rakstāmi, atveidojot tos pēc oriģinālizrunas atbilstoši latviešu 
valodas pareizrakstības normām, ja nepieciešams, aiz īpašvārdiem iekavās rakstot tos 
oriģinālrakstībā. Citu valodu alfabēta burti atveidojami latviešu valodas rakstībā. 

7. Dokumentā visi vārdi parasti lietojami pilnā formā, ar attiecīgām locījumu galotnēm, lai skaidri 
parādītu vārdu savstarpējo saistījumu. Ja dokumentā lieto saīsinājumu, tam jāatbilst valsts 
valodas vispārpieņemtajiem pareizrakstības noteikumiem vai tiesību aktos paredzētajam 
veidam (LVS ISO 832:1994:). 

8. Dokumentā lietojamas Latvijas Republikā vispārpieņemtās mērvienības un to saīsinājumi. 



5 Dokumenta rekvizīti 

5.1 Dokumenta autora nosaukums 
 

Dokumenta juridiskais spēks nodrošina iespēju izmantot attiecīgo dokumentu tiesību īstenošanai vai 
likumisko interešu aizstāvībai. 

1. Ja dokumenta autors ir organizācija, dokumentā norāda pilnu attiecīgās organizācijas 
nosaukumu, kas atbilst organizācijas reģistrācijas apliecībā vai darbību reglamentējošā tiesību 
aktā (piemēram, nolikumā) ierakstītajam nosaukumam. 

2. Ja dokumenta autors ir organizācijas struktūrvienība, dokumentā norāda attiecīgās 
organizācijas un struktūrvienības nosaukumu, kas atbilst organizācijas struktūrvienības 
darbību reglamentējošā tiesību aktā ierakstītajam nosaukumam. 

3. Ja dokumenta autors ir organizācijas koleģiālā institūcija, dokumentā norāda attiecīgās 
organizācijas un koleģiālās institūcijas nosaukumu, kas atbilst koleģiālās institūcijas darbību 
reglamentējošā tiesību aktā ierakstītajam nosaukumam. 

4. Ja dokumenta autors ir persona, kura savu darba pienākumu ietvaros ir tiesīga parakstīt 
dokumentu savā vārdā, dokumentā norāda pilnu attiecīgās organizācijas nosaukumu un 
personas amata nosaukumu. 

5. Ja dokumenta autors ir fiziska persona, dokumentā norāda attiecīgās personas vārdu, uzvārdu 
un ziņas, kas ļauj dokumenta autoru nepārprotami identificēt (piemēram, deklarētās 
dzīvesvietas adresi, mācību iestādes nosaukumu un mācību apliecības numuru, personas 
kodu). 

6. Dokumenta autora nosaukumu norāda dokumenta sākumā. 
7. Dokumenta autora nosaukumu raksta nominatīvā dokumenta veidlapas rekvizītu zonas vidū un 

parasti izceļ. 
8. Ja ir vairāki dokumenta autori, to nosaukumus izvieto citu zem cita secībā, kādā vienojas 

dokumenta autori, vai alfabēta secībā. 

5.2 Dokumenta datums 
 
Dokumenta datumu uzrāda tādu, kāds tas ir uz to brīdi, kad dokuments tiek publicēts (izdrukāts, 
parakstīts). Ja dokumentam ir vairāki autori, dokumenta datums ir pēdējā paraksta datums. 
Dokumenta datuma raksts 
 tekstuālā veidā – secīgi raksta gada kārtas skaitli ar arābu cipariem, tad vārdu "gada", kam seko 
mēneša dienas kārtas skaitlis ar arābu cipariem un mēneša nosaukums lokatīvā; 
 skaitliskā veidā – raksta ar arābu cipariem, sākumā norādot mēneša dienas kārtas skaitli ar diviem 
cipariem, tad mēneša kārtas skaitli ar diviem cipariem, kam seko gada kārtas skaitlis ar četriem 



cipariem. Ja mēneša vai dienas kārtas skaitlis ir vienzīmes skaitlis, tad pirms tā raksta ciparu "nulle". 
Aiz katras ciparu grupas kārtas skaitļiem liek punktu. 
Piemēri: 

2010.gada 3.maijā 
03.05.2010. 

5.3 Dokumenta izdošanas vietas nosaukums 
 
Obligāti ir jānorāda dokumenta izdošanas vietas nosaukums.  
Ja dokumentam ir vairāki autori, dokumenta izdošanas vietas nosaukumā norāda vietu, kurā veikts 
pēdējais paraksts. 
Ja dokuments izdots Latvijā, dokumenta izdošanas vietas nosaukumu norāda atbilstoši attiecīgās 
administratīvās teritorijas oficiālajam nosaukumam. Ja dokuments izdots: 
 pilsētā, norāda tikai pilsētas nosaukumu; 
 pagastā, norāda novada un attiecīgā pagasta nosaukumu. 
 Ja dokuments izdots ārvalstī, dokumenta izdošanas vietas nosaukumā norāda attiecīgās valsts 

administratīvās teritorijas oficiālo nosaukumu un valsti. 

5.4 Paraksts 
 
Dokumentu paraksta ar zilas krāsas tinti un pieliekot klāt atšifrējumu(vārds, uzvārds) 
 
 Dokumenta parakstītāja pilnu amata nosaukumu, kas ietver organizācijas, tās struktūrvienības 

nosaukumu un amata nosaukumu. Ja organizācijas, tās struktūrvienības vai koleģiālās 
institūcijas pilns nosaukums ir ietverts rekvizītā "dokumenta autora nosaukums", to amata 
nosaukumā var nenorādīt; 

 Tad seko attiecīgās amatpersonas personisko parakstu; 
 Un amatpersonas paraksta atšifrējums 

Piemērs: 
Direktors                   (personiskais paraksts)                         V.Uzvārds 
 Paraksta visus dokumenta eksemplārus, arī tos, kuri paliek pie dokumenta autora. 
 Dokumentu noformē tā, lai rekvizīts "paraksts" būtu vienā lapā ar dokumenta tekstu vai vismaz 

teksta daļu (rindu). 

5.5 Zīmoga nospiedums 
 
Zīmoga nospiedums ir no gumijas, kaučuka, polistirola vai cita materiāla izgatavota priekšmeta radīts 
attēls, kas veido noteiktu noslēgtu dubultu ģeometrisku formu (apli, ovālu, trīsstūri vai daudzstūri, 
izņemot taisnstūri) un kura ārējā ģeometriskajā formā ir atveidots pilns organizācijas nosaukums, bet 



iekšējā ģeometriskajā formā – ģerbonis, organizācijas emblēma, reģistrētā preču zīme vai pakalpojumu 
zīme, struktūrvienības nosaukums vai darbības nosaukums, kuras apliecināšanai izmanto zīmogu. 
Zīmoga nospiedumu atveido tā, lai tas netraucē uztvert citu dokumenta sniegto informāciju. Tas 
nedrīkst būt izplūdis vai nesaredzams. 

5.6 Adresāts 
 
Lai Dokuments nezaudētu juridisko spēku uz dokumenta ir jānorāda saņēmēja rekvizīti, kur jābūt 
norādītam saņēmēja pilnu nosaukumu (fiziskām pers. vārdu, uzvārdu, juridiskām pers. pilnu 
uzņēmuma nosaukumu, ja ir galvenais uzņēmums, bet objektu pārauga cita atbildīgā iestāde tad min 
arī tās nosaukumu. Piem. Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca. SIA Rīgas Doma pārvalde). Tad seko 
reģistrācijas nr.(fiziskajām pers. personas kods), Adrese (juridiskā/ deklarētā. Ir pieļaujams norādīt arī 
faktisko adresi, iekļaujot pasta indeksu, rajonu, pilsētas un valsts nosaukumu). 
 Rekvizītā "adresāts" var norādīt arī saņēmēja adresi vai elektroniskā pasta adresi, ja 

dokuments tiek nosūtīts pa elektronisko pastu. 

5.7 Dokumenta atvasinājums un tā noformēšana 
 
Dokumenta atvasinājumam ir juridisks spēks tikai tad, ja attiecīgā dokumenta oriģinālam ir juridisks 
spēks. 
Dokumenta atvasinājums ir dokuments, kas pilnībā vai daļēji atveido dokumenta oriģinālu. Dokumenta 
atvasinājumu izstrādā noraksta, izraksta vai kopijas veidā. Dokumenta atvasinājumu var izstrādāt arī 
no dokumenta oriģināla noraksta, izraksta vai kopijas, ja tie izstrādāti un apliecināti normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 
Ja normatīvajos aktos dokumenta atvasinājuma pareizības notariāla apliecināšana nav noteikta kā 
obligāta, to var apliecināt ne tikai notārs, bet noteiktajos gadījumos arī organizācija vai fiziskā persona. 

Dokumenta noraksta vai kopijas pareizību apliecina ar apliecinājuma uzrakstu, kurā jābūt: 
1) ar lielajiem burtiem rakstītiem vārdiem "NORAKSTS PAREIZS" vai "KOPIJA PAREIZA"; 
2) noraksta vai kopijas apliecinātājas amatpersonas pilnam amata nosaukumam (ietverot 

organizācijas nosaukumu), pašrocīgam personiskajam parakstam un tā atšifrējumam; 
3) apliecinājuma vietas nosaukumam; 
4) apliecinājuma datumam; 
5) zīmoga nospiedumam. 

Piemēram: 

NORAKSTS PAREIZS 
Ekonomikas ministrijas  

Kancelejas vadītāja 
 
Rīgā 18.03.1997. 

 



6 Dokumenta tehniskā noformēšana 

Dokumentu raksta vienā vai abās lapas pusēs uz šāda formāta rakstāmpapīra: 
 A3 (420 x 297 mm) – horizontālā novietojumā; 
 A4 (297 x 210 mm) – horizontālā vai vertikālā novietojumā; 
 A5 (210 x 148 mm) – horizontālā vai vertikālā novietojumā. 

Lai aizsargātu tekstu un rekvizītus, dokumentā atstāj šādas malas: 
 kreiso – ne mazāku par 30 mm (ja tekstu raksta abās lapas pusēs, otrajā lapas pusē – ne 

mazāku par 10 mm); 
 labo – ne mazāku par 10 mm (ja tekstu raksta abās lapas pusēs, otrajā lapas pusē – ne 

mazāku par 30 mm); 
 augšējo – ne mazāku par 20 mm; 
 apakšējo – ne mazāku par 20 mm. 

Dokumenta laukums, kas atrodas starp malām, ir darba laukums. Darba laukumā ir šādas zonas: 
 veidlapas rekvizītu zona; 
 pirmsteksta zona; 
 teksta zona; 
 paraksta zona. 

Dokumenta rekvizītus citu no cita un no dokumenta teksta atdala ar ne vairāk kā diviem starprindu 
intervāliem. 
Dokumenta veidlapas rekvizītu zonā var izvietot šādus rekvizītus: 
 ģerboņa, organizācijas emblēmas, reģistrētās preču zīmes vai pakalpojumu zīmes attēlu;  
 dokumenta autora nosaukumu; 
 organizācijas reģistrācijas numuru; 
 dokumenta autora juridisko adresi; 
 dokumenta autora faktisko adresi; 
 norādi par dokumenta autora sakaru līdzekli (līdzekļiem). 

Dokumenta pirmsteksta zonā var izvietot šādus rekvizītus: 
 norādi par dokumenta lietošanas ierobežojumu; 
 dokumenta apstiprinājuma uzrakstu vai atzīmi par dokumenta apstiprinājumu; 
 dokumenta veida nosaukumu; 
 dokumenta izdošanas vietas nosaukumu; 
 dokumenta datumu; 
 dokumenta reģistrācijas numuru; 
 saņemtā dokumenta datumu atbildes dokumentā; 
 saņemtā dokumenta reģistrācijas numuru atbildes dokumentā; 



 adresātu; 
 teksta satura atklāstu. 

Dokumenta teksta zonā var izvietot: 
 dokumenta tekstu; 
 norādi par pievienotajiem dokumentiem. 

Dokumenta paraksta zonā var izvietot: 
 parakstu; 
 zīmoga nospiedumu; 
 norādi par dokumenta izstrādātāju un viņa sakaru līdzekli (līdzekļiem); 
 dokumenta saskaņojuma uzrakstu vai atzīmi par dokumenta saskaņojumu; 
 dokumenta atvasinājuma pareizības apliecinājuma uzrakstu. 

Rekvizītu, kuru noformē no dokumenta kreisās malas, raksta bez atkāpes no malas. 
 Aiz rekvizīta punktu neliek. 

 



7 Dokumenta teksta un informatīvā materiāla noformēšana 

1. Dokumenta tekstu veido nepārprotami uztveramu, iespējami lakonisku un vienkāršu. Ja 
nepieciešams, tekstu sadala saturiski pamatotās rindkopās vai punktos. 

2. Nodaļas un apakšnodaļas numurē ar arābu cipariem, rakstot numuru nodaļas vai apakšnodaļas 
nosaukuma priekšā. Apakšnodaļas numuru veido nodaļas kārtas skaitlis un apakšnodaļas kārtas 
skaitlis, kas cits no cita atdalīti ar punktu. 

3. Tekstuālo informāciju jāsniedz literāros teikumos, skaidri saprotamā stāstījuma formā norādot 
obligāti atsauces uz avotiem un saistot ar materiālā pievienotajiem grafiskajiem un fotoattēliem. 
Ievadā jānorāda ziņas par objekta inventarizācijas veikšanas laiku, pasūtītāju, izpildītājiem un 
apstākļiem, kādos darbi norisinājušies. Objekta rašanās vēstures aprakstā jāiekļauj ziņas par ēkas 
celšanas laiku, cik precīzi vien tas ir iespējams, autoru un pasūtītāju jeb īpašnieku, ja tāds ir 
zināms, kā arī citas ar ēkas būvēšanu un pastāvēšanu saistītas ziņas no arhīviem, publikācijām un 
citiem rakstītiem avotiem. 

4. Visiem pievienotajiem vēsturiskajiem attēliem jābūt ar anotācijām un norādēm uz organizāciju vai 
arhīva lietu, kur atrodas oriģināls, no kura izstrādāts dokumentu atvasinājums. Kā arī norādot 
informāciju, kas ir autors un datējums. 

5. Norādot atsauces tekstam vai fotoattēliem, fotogrāfijām, rasējumiem, diagrammām, tabulām, 
obligāti ir jānorāda pilns nosaukums (ja ir tad arī apakšnosaukumus), autors (autora grupas vai 
kolektīvu), izdošanas gads, vieta, kā arī oriģināla glabāšanās vieta. 

6. Veicot arhīva dokumentu atvasinājumus vai digitālās kopijas tām ir jābūt labas kvalitātes ar vismaz 
600dpi izšķirtspēju, lai parādītu ciļņspiedes tehniku, kā arī spētu nolasīt sīkdetaļas (pierakstus ar 
smalku druku, tehniskās atzīmes, u.t.t). 

7. Objekta inventarizācijas aprakstā jāiekļauj ziņas par materiālu, kādā objekts būvēts, ziņas par ēkas 
pagrabu, cokolu, fasādes sienām, jumtu, durvīm, logiem, to datējumiem un detaļām. Aprakstā 
jāiekļauj ziņas par ēkas vai objekta plānojumu un funkcionālo izmantošanu, izmaiņām tajā, un 
vērtīgāko apdares paraugu analīzi un datējumiem, cik tas konstatējams, veicot zondāžas objektā.  

8. Aprakstam jāsniedz ziņas arī par objektā redzamajām konstrukcijām jumtā un pārsegumos, to 
datējumiem un piederību ēkas celšanas laikam. Inventarizācijas aprakstā jāietver arī secinājumi, 
sniedzot objektā esošā materiāla kultūrvēsturisko novērtējumu, kā arī visa objekta kultūrvēsturisko 
novērtējumu. 

9. Aprakstā jāiekļauj arī rekomendācijas, norādot tās vērtīgās detaļas, kuru zaudēšana, pārveidošana 
vai aizvākšana no objekta ir pilnīgi nepieļaujama. 

10. Plāniem, fasādēm un griezumiem jābūt mērogā 1:100. Plānos vai fasādēs norādītajiem 
apzīmējumiem jāsniedz skaidrojums lapas malā vai uz atsevišķas, sējumā ievietotas, lapas. Plānu 
materiālā ar atsevišķiem apzīmējumiem jānorāda sienu plaknes ar vērtīgu dekoru, logu tipi ar 



numuriem, durvju tipi ar numuriem, kā arī citas objekta vērtību veidojošas detaļas. Inventarizācijas 
materiālā jāpievieno arī logu un durvju pārskata tabulas, kur logu un durvju tipi attēloti mērogā 
1:50. 

11. Fotofiksācijas attēliem jābūt numurētiem un anotētiem. 
12. Inventarizācijas materiālos pievienotajā fotofiksācijas shēmā fotografēšanas punkti jānorāda ar 

atvērtu leņķa apzīmējumu vai bultiņu fotografētā sižeta virzienā. Pie punkta jānorāda fotoattēla 
numurs. Anotācijām jābūt minimāli nepieciešamā apjomā un saprotamām. 

13. Fotofiksācijai jāparāda objekta ārējie un iekšējie kopskati, logi, to tipi un detaļas (profili, metāla 
furnitūra), iekšdurvis, ārdurvis, to tipi un detaļas, vērtīgie sienu krāsojumi un cita apdare. 
Fotofiksācijā jāparāda arī ēku konstrukcijas, kur tās ir būtiskas vai arī ir atklātas apskatei.  

14. Fotogrāfijas izmēri 18x24cm vai 12x18cm. Ir jāuzrāda negatīvu/ vai digitālās versijas glabāšanās 
vieta, neg. vai digitālās versijas nr.. Obligāti aizmugurē jābūt foto anotācijai ar fotogrāfa uzvārdu un 
datējumu. Obligāti melnbaltais foto, krāsainas var būt papildus. 

15. Restaurācijas pase Rīgas Kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļa jāiesniedz iesietus kartona 
vākos ar pārlīmētu muguriņu. Uz pirmā vāka jānorāda objekta adrese, inventarizētā objekta 
nosaukums un inventarizācijas veikšanas laiks. Objekta īpašniekam atbilstoši pēc viņa 
norādījumiem. 

16. Iesniedzot digitālo versiju tai ir jābūt kvalitatīvai ar vismaz 600dpi izšķirtspēju un ērti lietojamai. 
Digitālajā versijā iekļauj arī visus papildmateriālus, kas nav iekļauti oriģinālā, bet arī kalpo, kā 
informācijas avots. 

17. Dokumentu digitālā kopijai nedrīkst būt uzliktas paroles, ūdenszīmēs vai kāda cita traucējoša 
informācija, kas neatbilst oriģinālam un traucē informācijas nolasīšanu. 

18. Veicot izdruku no digitālās kopijas tai ir jābūt labas kvalitātes, tādai pašai, kā oriģinālajai izdrukai. 
19. Digitālajai kopijai ir jābūt labas kvalitātes ar vismaz 600dpi izšķirtspēju, tekstuālā daļa bez attēliem 

300dpi. 
20. Digitālajā kopijā pievienotos vektora rasējumiem ir jābūt viegli pieejamiem ar jebkuru 

lietotājprogrammu, kas ir pieejama brīvsaistē. 
21. Obligāti ir jāievēro autortiesības likums. 
 
 



8 Prasības vizuālā un grafiskā materiāla dokumentu noformēšanai 

Prasības grafisko darbu noformēšanai papildus skatīt „R-02 Prasības grafisko darbu dokumentācijai” 

8.1 Vizuālā un grafiskā materiāla izstrāde 
 
Vizuālā un grafiskā materiāla izstrāde ietver attiecīgā esošā grafiskā materiāla inventarizāciju, objekta 
būvelementu uzmērīšanu, rasējumu izstrādi un foto fiksāciju ar mērķi izstrādāt pamatdokumentāciju 
kartēšanai un tālākai izsekojamības un pārmantojamības sistēmas izveidei. Kā arī vēsturiskās 
informācijas saglabāšanai. 

8.2 Objekta uzmērīšana 

Objekta uzmērīšana ietver sevī objekta uzmērīšanu - platums, augstums, dziļums. Objekta izmēri tiek 
attēloti plaknē, virsskats, sānskats un ja nepieciešamas garengriezumā un šķērsgriezuma plānā. 
Ja tiek veikta ēkas uzmērīšana, tā jāveic saskaņā ar MK noteikumu Nr.48, Būvju kadastrālās 
uzmērīšanas noteikumi.  
Veicot uzmērīšanu, jāievēro sekojoši nosacījumi:  

- jāuzmēra arhitektoniskās daļas un tajās ietilpstošo būvelementu izmēri, 
- jāuzrāda paša būvelementa izmēri. Pēc iespējas detalizētāk. 
- jāuzmēra būvelementu saduršuvju (sadurvietas ar citu materiālu) platumi, augstumi, dziļumi. 

Objekts jācenšas uzmērīt pēc iespējas detalizētāk, augstumi, platumi, dziļumi, u.t.t. 
Ja objekts atrodas iebūvēts, tad norāda objekta atrašanos dabā (griezumi, notinumi, izklājums, u.t.t). 
Objekta uzmērīšanā izmantot metrisko mērvienības sistēmu, plānā norāda mm, pieļaujamā novirze +2 
mm 

8.3 Objekta būvelementu uzmērījuma rasējumu izstrāde 

Izstrādā sekojošus plānus un rasējumus: 
Objekta teritorijas plānu, mērogs M1:250 (izdrukai), ar mērķi norādīt inventarizācijas priekšmetu 
lokalizāciju. Inventarizācijas priekšmetu atrašanās vietu detalizācija tālāk tiek uzrādīta arhitektonisko 
daļu kopskatu rasējumos un kopskatu detalizācijas rasējumos.  
Arhitektonisko daļu kopskatu rasējumus: pretskatus, sānskatus, virsskatus un, ja nepieciešams, skatu 
no apakšas, mērogs M1:50 (izdrukai). 
Kopskatu detalizācijas rasējumus: pretskatus, sānskatus, virsskatus un, ja nepieciešams, skatu no 

apakšas, mērogā, kas nodrošina iespēju rasējumos iezīmēt objektus izmēros 2 mm, piemēram, plaisu 

iezīmēšana akmens būvelementu kartēšanā, vienlaicīgi respektējot nepieciešamību veikt iezīmēto 
objektu izvērtējumu arhitektonisko daļu kopskatos.  
Veic objekta būvelementu vienotas identifikācijas (numerācijas) sistēmas izveidi, lai ar atsevišķu 
marķējumu būtu identificējams katrs objektā esošais būvelements (piemēram, katra materiāla veids).  



Izstrādājot rasējumu kartogrammas izveidei ir jāparedz lauks leģendas ievietošanai, vai arī izveido 
atsevišķu rasējumu, kurā iekļauj leģendu un apzīmējuma laukus (sk. R-02 Prasības izpētes darbu 
dokumentācijai). 
Rasējumos ir jābūt obligāti rakstlaukumam, kurs sniedz nepieciešamo informāciju par objektu, un 
rasējuma izstrādātāju (sk. R-02 Prasības izpētes darbu dokumentācijai). 

8.4 Prasības rasējumu izstrādei 

Rasējumi jāizstrādā un jānoformē, ievērojot LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana" un tajā 
uzrādītos piemērojamos Latvijas Valsts un Eiropas Savienības standartus.  
Veicot rasējumu izdruku apzīmējumiem un līnijām ir jābūt precīzi nolasāmām, tāpēc jāizvēlas 
atbilstošas krāsas un apzīmējumi. Tas pats attiecas uz izvēlēto šriftu, tam ir jābūt latviešu valodā. 
Lielumam, kas ir salasāms neizmantojot palīgierīces, + 3mm. 
Ja tiek izmantotas vairākas līnijas, tad tām ir jābūt citādākās krāsās vai citādam līniju tipam, kas ļauj 
nolasīt vajadzīgo grafiku. 
Rasējumi izstrādājami digitālā formātā vektoru grafikā, mērogā M1:1 (neattiecas izdrukām), kas atļauj 
brīvi apskatīt, kā arī veikt izdrukas visam un atsevišķām daļām jebkurā mērogā.  
Rasējuma līnijām ir jābūt saslēgtām, jāveido vienu veselu objektu. 
Rasējumi izstrādājami digitālā formā, datorprogrammā, kuru failu formāti padara pieejamus rasējumus 
dažādās datorprogrammu vidēs, piemēram, AutoCAD vai ekvivalentās programmās. Rasējumi 
izstrādājami programmas versijā, kas nav vecāka par 5 gadiem.  

8.5 Objekta būvelementu foto fiksācija 

Jāsagatavo divas foto dokumentācijas: viena objekta pirms, procesā un pēc restaurācijas foto 
dokumentācija saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas prasībām (Skat. R-07 
Prasības restaurācijas darbu pārskats – restaurācijas pase). 
Otra - foto materiāla izstrāde kartēšanai, izsekojamības un pārmantojamības sistēmas izveidei 
(iesniedzot dokumentus šo sadaļu var pievienot indeksu formā un digitāli datu nesējā): 
Veicot detalizētu fotofiksāciju apjomīgam objekta, sākumā izstrādā fotofiksācijas shēmu(ko pievieno 
klāta arī izpilddokumentācijai), kur norāda fiksējamam objektam marķējumu, pēc kura tas ir atrodams 
shēmā un atsevišķā fotofiksācija. Marķējumam, mēroga skalai un krāsu skalai ir obligāti jābūt 
redzamam fotofiksācijā. 
Veicot fotofiksāciju, objekts nevar veidot ēnas – fonam ir jābūt tīram. Objekts ir jāattēlo pretskatā, 
sānskatos, no augšas un no lejas, kā arī ir jāveic tuvplāni, ja ir redzama nozīmīga informācija, vai 
raksturīgi bojājumi vai cita veida svarīga informācija, kas var kalpot, kā informācijas avots. Veicot foto 
fiksācijas darba procesā fotogrāfijās ir jāparādās veicamais process, pielietojamie instrumenti un 
materiāli. 



Objekta būvelementu fotofiksācija ir jāveic visa procesa laikā, kā obligāta prasība ir pirms, procesā un 
pēc. Jo lielāks fotofiksācijas apjoms, jo detalizētā informācija tiek iegūta par objektu. 
Veicot fotofiksāciju progresa pārskatam, detalizētu situācijas aprakstu pievieno zem fotoattēla. 

8.6 Foto dokumentācija 

Jāveic katra būvelementa foto fiksācija saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
Pieminekļu dokumentācijas centra prasībām, lai nodrošinātu objekta foto dokumentācijas nosacījumus. 
Pasūtītājam tiek iesniegti negatīvi un kontaktkopijas (digitāliem uzņēmumiem jābūt ierakstītiem datu 
nesējā, saglabājot foto pirmatnējo uzņēmumu un koriģēto). 
Restaurācijas pasē fotogrāfijas izmēri 18x24cm vai 12x18cm. Obligāti aizmugurē jābūt foto anotācijai 
ar fotogrāfa uzvārdu un datumu (kad uzņemts), vieta. Obligāti melnbaltais foto, krāsainas var būt 
papildus(restaurācijas pasē). Citos dokumenta veidos var tikt izmantotas krāsainās. Fotogrāfijām ir 
jābūt labas kvalitātes.  
Izdrukas fotogrāfijām otrā pusē ir jābūt sniegtai informācijai, kas ir autors, datējums un neliels apraksts, 
kas attēlos uz fotogrāfijas un uzņemšanas vieta. Digitālajai versijai pielikumā dod paskaidrojuma rakstu 
katrai bildei atsevišķi, sniedzot visu to pašu informāciju, kas uz izdrukātās fotogrāfijas. Ja ir svarīga un 
plašāka informācija to var aprakstīt dokumentācijai vai pie fotogrāfiju paskaidrojuma raksta.  
Izstrādājot progresa pārskatus, kur tiek iekļauta objekta fotofiksācija – galvenā prasība, lai fotofiksācija 
ir labas kvalitātes un uz fotofiksācijas parādītos datējums un fotofiksācijas autors. 
Detalizētu foto dokumentācijas noformēšanas prasības skatīt R-02 Prasības par grafisko darbu 
dokumentāciju. 
 



9 Datu saglabāšana un iesniegšana 
 
Izstrādājot jeb kura veida dokumentāciju, Pasūtītājam ir kopsummā jāiesniedz 4 (četri) izdrukātās 
formas veidā, kas sastāv no pamateksemplāra (oriģinālo dokumentu kopums – cietais iesējums), cietā 
kopija (kas sastāv no diviem cietajiem iesējumiem un diviem spirāles vai iesieti dokumentu reģistros) 
un viena digitālā kopija (sastāv no viena .pdf faila, kas ir identisks oriģinālam, kas ir izdrukāts un satur 
visus datējumus un parakstus, zīmogus, u.tt. un elektroniskos failus doc, xls, jpg, u.tt., no kā ir izveidots 
oriģinālais dokuments)), kas ir saglabāta kādā no datu nesējiem. 
Cietie iesējumi - jāiesniedz iesietus kartona vākos ar pārlīmētu muguriņu(arhīva vāki, būvvaldes 
sējums). Uz pirmā vāka jānorāda pasūtītājs, izstrādātājs, objekta adrese, objekta nosaukums, ja ir tad 
arī apakšnosaukumus un izpētes, tehniskā projekta izstrādes veikšanas laiks, dokumenta autors, 
izdošanas vieta. (Pielikums Nr.1). 
Pamateksemplāram jābūt iesietam cietos vākos ar titullapu uz vāka norādot visu iepriekš minēto 
informāciju. 
Cietā kopija, Var nebūt iesietas viens eksemplārs, kas var kalpot, kā dokumentu atvasinājumu 
radīšanai. Lapām ir jābūt numurētā, identiski, kā pamateksemplārā. Papīram ir jābūt labas kvalitātes, 
lai no tā pēc nepieciešamības būtu iespējams veikt dokumenta reproducēšanu. 
Datu nesēja informācija, jābūt iekļautai visai informācijai, kas ir pamateksemplārā – ar parakstiem, 
zīmogiem, numurētiem u.t.t. . Datus sakārto pa direktorijām (ne vairāk kā 7 direktorijas zem viena): 
Palīgmateriāli: 
Kā neatņemama un obligāti iesniedzama sadaļa ir palīgmateriāliem pie kā tiek pieskaitīti arī: 
Rasējumi DWG, DNG, CDR formātos un PDF (digitālā formātā ir jābūt publiski pieejamā 
datorprogrammām, kas nodrošina savienojamību ar rasējumu izstrādes un saglabāšanas 
programmatūru. Objektu līnijām ir jābūt noslēgtām. Rasējumiem ir jābūt noformētiem ar visiem 
rakstlaukumiem un citām pazīmēm. Digitālā versija nedrīkst atšķiries no iesniegtā pamateksemplāra). 
Rasējumu noformēšanas prasīt saistītajā dokumentā R-02. 
Fotomateriāli ( TIFF, JPG, CRW formātos. Attēliem jābūt norādītiem autors, datums, un nosaukumam 
jāsakrīt ar doto nr. Pamatekseplārā.) 
Teksta materiāli ( iesniedzami MS Word formātā.) 
Grafiki ( iesniedzami MS Excel formātā, vai citā publiski pieejamā datorprogrammā, kas nodrošina 
savienojamību un saglabāšanu programmatūru.) 
Palīgmateriāli (tehniskās datu lapas, ilustratīvie materiāli u.t.t. (JPG, BMP, TIFF vai citā formātā, bet 
tam ir jābūt tādam formātam, ko var aplūkot ar brīvpieejas programmatūrām) 
Gatavā dokumentācija 
Direktorija kur ar attiecīgo numerāciju secībā ir salikti visi faili, kas satur informāciju, kas ir ievietots 
pamateksemplārā. 



PDF ( Gatavam pamateksemplāra, ir jābūt saglabātam PDF formātā. Tam nedrīkst būt uzlika parole, 
iezīmēšanas, kopēšanas funkciju liegums, vai kāds cits liegums, kas traucētu dokumenta pārlūkošanu.  
Adobe Acrobat jeb PDF dokumenti ilgtermiņa uzglabāšanai veidojami atbilstoši PDF/A-1 standartam 
(ISO 19005-1). 

9.1 Digitālās datu nesēja informācija 
 
 Iesniedzot datus digitālajā versijā, tiem ir jābūt: 

1. PDF fails – pamateksemplāra digitālā versija, ar parakstiem, zīmogiem, u.t.t. 
2. Atsevišķš folderis, kas satur raksta daļu .doc, xls formātus 
3. Atsevišķs folderis rasējumiem (kopskati, griezumi, izklājumi, detalizētie rasējumi) Vektora 

grafikā, ko var pārlūkot brīvpieejas programmās. Ar iespēju veikt kopijas 
4. Atsevišķs folderis fotomateriāliem (fotogrāfijas, fotoattēli) 
5. Atsevišķs folderis palīgmateriāliem (dažāda veida skenējumi, tehniskās datu lapas – JPG. 

PDF, TIFF, BMP, u.t.t) 

9.2 Elektroniskā dokumenta noformēšana 
Vienu failu analoģisku oriģinālam PDF formātā. Šajā failā esošajiem rasējumiem, paskaidrojuma 
rakstiem u.c. jābūt ar visiem apliecinājumiem parakstiem un skaņojumu zīmogiem. Visām lapām ir 
jābūt numurētām. Digitālai versijai ir jābūt labas kvalitātes ar vismaz 600dgp izšķirtspēju, lai pēc 
nepieciešamības no tās varētu veikt kvalitatīvu izdruku. 
Kā atsevišķu daļu digitālajai kopijai pievieno rasējumu daļa – dwg failā vai līdzvērtīgā formātā. Ja tiek 
izmantotas 3D skenēšanas tehnoloģijas un no tām tiek iegūti rasējumi, tad pie digitālās versijas tiek 
pievienots arī skenējumu datu bāze(skenējuma dati, punktu mākonis, u.t.t). Rasējumu noformēšanu 
skatīt saistītajā dokumentā R-02. 
Fotogrāfijas jāiesniedz atsevišķi arī digitālā formātā ierakstītas CD diskā, ja ir liela apjoma digitālās 
fotogrāfijas tad saglabā citā datu nesējā, kas spēj to nodrošināt, lai dati būtu vienkopus. Atsevišķi 
saglabājot fotogrāfijas(gan pirmavotu, gan koriģēto versiju), fotoattēlus, vai attēlus, tiem obligāti ir jādod 
atsauces, kas ir autors, gads, oriģinālās informācijas glabāšanās vieta. 
Uz datu nesēja ir jābūt informācijai, ko satur šis datu nesējs (nosaukums, autors, gads) 
Ja ir vairāki datu nesēji, tad tos numurē secībā, pēc kārtas, kāda informācija iekļauta (nosaukums, 
autors, gads, pielikums Nr.,........) 
Uz datu nesēja virsmas, ja tas ir CD, vai DVD disks, ir jābūt uzdrukātai informācijai, vai arī ar atbilstošu 
papīra uzlīmi uzlīmētai informācija. Ja tas nav iespējams, tad diska kārbiņā ir jābūt lapai, kas satur šo 
informāciju. 
Izpildshēmu, rasējumu, kartogrammu, u.t.t. digitālās kopijas ir jābūt labas kvalitātes, lai var nolasīt visus 
datus ( izmērus, piezīmes, nosaukumus, u.t.t.). 



Veicot datu digitalizēšanu ir jāievēro nosacījumi, ka tekstam ir jābūt vismaz 400dpi, un 600 - 1200dpi ir 
attēliem. Ja ir attēls un teksts vienkopus tad ir jābūt 600dpi. 
Rasējumos, izpildshēmās, pielikumos, ir jābūt obligāti ar autoru parakstiem, tā pat kā oriģinālajā 
eksemplārā. 
Ja oriģināls satur melnbaltus un krāsainus datus tad tādiem pašiem datiem ir jābūt digitālajā kopijā. Ar 
labu izšķirtspēju, lai no tā varētu veikt atvasinājumus. 



10 Sējuma noformēšanas prasības: 

Zemāk minētais ir kā pamata prasības pie standarta par dokumentu noformēšanu. 
 Dokumentu sistematizēšana lietā (hronoloģiski, alfabētiski, pēc lietas būtības, pēc 

attiecīgās darbības procesa sākot ar pirmo procesu un nobeidzot ar pēdējo darbības 
procesu) 

 Lapu numurēšana (izmantojot arābu ciparus) 
 Lietā esošo dokumentu uzskaites saraksts 
 Izstrādātā dokumenta apliecinājuma ieraksti 
 Lietas dokumentu iesiešana 
 Lietas dokumenta vāka noformēšana 

10.1 Lietas dokumentu sistematizēšana 
 Dokumentus lietā sistematizē pēc hronoloģiskā, nominālā (piemēram, rīkojumi, protokoli, akti), 

alfabētiskā (piemēram, dokumenti par materiālu uzskaiti, materiāla patēriņa aprēķini), pēc 
veicamajiem darbiem vai cita principa, bet ievērojot obligāti, kādu no dokumentu 
sistematizēšanas sistēmām 

 Sarakstes dokumentus par vienu jautājumu, kā arī iesniegumus un dokumentus par 
iesnieguma izskatīšanu sistematizē kā atsevišķu dokumentu kopumu. Lietā vispirms ievieto 
iniciatīvas dokumentu, aiz tā atbildes dokumentu. 

 Sistematizējot dokumentus, pārbauda dokumentu sastāva un satura atbilstību attiecīgās lietas 
nosaukumam.  

 Svešvalodas dokumentiem ir jābūt klāt arī profesionālu tulkojumam latviešu valodā 
(profesionāls un labas kvalitātes tulkojumam, kā arī ievērojot visus specifiskos terminus ). 

 Oriģināliem ir jābūt obligāti ar visiem nepieciešamiem parakstiem, parakstu atšifrējumu, 
datējumu un zīmogu.  

 Kopijai ir jābūt labas kvalitātes. Lapas labajā pusē augšā norāda, ka tā ir kopija un norāda kurā 
dokumentā un kurā lapā atrodas oriģināls. (Ja nav iespējams to ievietot lapas labajā augšējā 
stūrī tad to raksta lapas lejā, bet vismaz 1cm augstumā no lapas lejas. Ja uzņēmējs izsniedz 
pats kopijas tad tās apstiprina, ka kopija pareiza, datums un paraksts.  

 Pārējā dokumentācija kārto secībā akti, fotoattēli, izpildshēmas, datu lapas, kur katru posmu 
nodala, kā atsevišķu sadaļu (ievieto dokumentu sadalītājus vai baltu lapu) 

 Sējums, kas tiek iesniegts pasūtītājam satur tikai visu dokumentu oriģinālus. 
 Sējums, ko iesniedz atbildīgajām iestādēm ir jābūt labas kvalitātes dokumentu atvasinājumam. 
 Oriģinālā un kopiju atvasinājuma sējuma formēšanā nelieto tukšās lapas (izņemot, ja sadala 

dažāda veida dokumentāciju) vai kāda dokumenta dublējošos eksemplārus. 
 Dokumenti nedrīkst būt ievietoti plastmasas vāciņos, vai ātršuvējos. 



 No dokumentiem izņem visas metāla un plastmasas saspraudes, skavas un citus 
sastiprinājuma elementus. 

 Caurauklotos un cauršūtos dokumentus, kas ir apliecināti ar parakstiem netiek izjaukti, lai 
dokuments nezaudētu savu juridisko spēku. 

10.2 Lappušu numerācija 
 Ja kādā sadaļā ir dokuments, kas sastāv vairāk par vienu lapu, tad to dokumentu sanumurē. 

Numerācija ir pa vidu lapas lejā, vismaz 0,5cm no lejas.  
 Visam sējuma cauri iet viena vienota numerācija (kuru tad arī norāda sējuma kopsavilkuma 

saturā atbilstoši katram sējumam). Lapas labajā pusē lejā, vismaz 0,5cm augstumā no lapas 
malas. Izmanto zilas krāsas tinti (gēla tintes nedrīkst izmantot).  

 Ja lietas biezums pārsniedz 30 mm, veido atsevišķus sējumus. Katrā sējumā lapas numurē 
atsevišķi, un katrs sējums ir kā atsevišķa glabājamā vienība. Ja tiek dalīts sējums vairākos, tad 
visiem sējumiem priekšā liek šī sējuma satura rādītāju, kur ir minēti pārējie sējumi, kas ir 
saistīti ar galveno sējumu. 

 Nedrīkst būt labojumi, svītrojumi un smērējumi (ne ar tinti ne ar marķieri, u.t.t.). 
 Lapu numurēšanai izmanto arābu ciparus. 
 Ja dokuments satur fotogrāfijas, bukletus, audumu paraugus un citus nestandarta materiāla 

dokumentus tos ievieto aploksnēs. Lietā esošās aploksnes un to saturu numurē, numurējot 
vispirms aploksni, tad tās saturu. Ja aploksnes saturu nav iespējams numurēt (piemēram, 
audumus), uz aploksnes ierakstā norāda aploksnē ievietoto objektu skaitu. 

 Ja lieta ir tipogrāfisks izdevums ar savu lapu numerāciju, to nepārnumurē. 

10.3 Satura radītājs 
 Satura radītājā tiek uzskaitīti visi dokumenti, kas tiek iekļauti sējumā, norādot attiecīgi lappusi. 
 Ja dokuments sastāv no vairākiem sējumiem, tad katrā sējumā aiz titullapas ievieto sējuma 

sarakstu, uzrādot sējuma skaitu un to nosaukumus, sējuma lapu skaitu, un tad seko attiecīgā 
sējuma satura rādītājs ar attiecīgo dokumentu uzskaitījumu un lappušu norādēm. 

 Teksta satura radītāju raksta dokumenta kreisajā pusē līdz darba laukuma vidum. Ja teksta 
satura radītājs ir garš, to var rakstīt visa dokumenta darba laukuma platumā. 

 Lapas apakšā norāda vietas kur parakstās atbildīgais būvdarbu vadītājs, pasūtītāja pārstāvis 
(Tehniskais vadītājs), un būvuzraugs, vai cita atbildīgā persona, kas apstiprina, ka pieņem 
dokumentu un tas atbilst visām prasībām un kurā ir iekļauti atbilstoši nosaukumam visi 
saistošie dokumenti. 

 Sējuma beigās izveido izmantotās literatūras sarakstu (bibliogrāfisko rādītāju balstoties uz 
bibliogrāfisko norāžu veidošanas standartu), ja sējuma apkopojumā ir izmantoti vēsturiskie 
avoti, izmantota kāda cita veida dokumentācija, lai tiktu apkopots šis sējums. 



 Literatūras sarakstu noformē pēc bibliogrāfisko norāžu un atsauces veidošanas sistēmas, kas 
balstās uz starptautiskiem standartiem LVS ISO 690 un LVS ISO 690-2 . Par pamatu var 
izmantot grāmatu: Mūze, Baiba, Pakalna, Daina, Kalniņa, Iveta. Bibliogrāfiskās norādes 

un atsauces : metodiskais līdzeklis. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp. ISBN 
9984-783-16-2.  

 Literatūras sarakstā galvenos elementus min: nosaukumu, autoru, izdošanas vietu, gadu, 
lappusi, [kur glabājas šis izdevums]. 

 Ja tekstā tiek izmantotas atsauces, tad izmantotie avoti obligāti ir jānorāda izmantoto 
literatūras avotu sarakstā. 

10.4 Apliecinājuma ieraksts 
 Apliecinājuma paraksts – ir paraksts, ko uzliek atbildīgās institūcijas persona, dokumenta 

autors, autoru grupas kopums, dokumenta pieņēmēju puses, par to, ka šīs personas apstiprina 
šī dokumenta autentiskumu, un ka autori uzņemas visu atbildību par šajā dokumentā iekļauto 
informāciju. 

 Paraksts tiek uzlikts zem satura rādītāja, ka attiecīgie uzskaitītie dokumenti ir pieņemti un 
atbilstoši. 

 Kā arī dokumentu paraksta tā izstrādātājs, kas var atspoguļoties gan uz titullapas, dokumenta 
beigās. Ja ir vairāki dokumenti ar dažādiem autoriem, tad katrs autors parakstās zem sava 
dokumenta. 

 Ja dokumentu paraksta vairākas amatpersonas, rekvizītu "paraksts" katrai amatpersonai 
noformē saskaņā ar šī dokumenta 5.4.punktu. 

 Ja dokumentu paraksta vairākas vienas organizācijas amatpersonas, to parakstus izvieto, 
ievērojot attiecīgo personu amata hierarhiju. 

 Lai apliecinātu projektētāja( izstrādātāja) – juridiskās personas – paraksta tiesības, projektam 
(pārskatam, ziņojumam, pasei, u.t.t.) pievieno Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopiju 
un projekta vadītāja vai projekta autora, ja tam ir būvprakses sertifikāts, atbilstošajā jomā, 
kopiju. Ieteicams arī pievienot arī citu projektā iesaistīto speciālistu sertifikātus, kas atbilsts 
noteiktai jomai. 

 Ja projektu izstrādā fiziskā persona, tad klāt pievieno atbilstošas jomas sertifikātu, bet ja tā nav 
tad dokumentu apliecina projekta atbildīgā persona. 

 



10.5 Dokumentu iesiešana  
Dokumentu iesiešana ir jāformē pēc attiecīgās iestādes prasībām, protams, ņemot vērā, ka arhīva 
likums nosaka, ka dokumentu biezums nevar būt vairāk par 30mm. Bet ja tas pārsniedz šo biezumu, 
tad dokumentu sējums ir jāsadala, lai tas atbilstu likumam. 
 
 Sējumus, kas biezāki par 5cm (būvvaldes sējums – tehniskajiem projektiem), tad tos caurumo 

un iešuj mapēs reģistros. Uz mapes sānu malas norāda sējuma nosaukumu, sējuma numuru 
un kurš eksemplārs, izdošanas vietu un datumu.  

 Sējums, kas biezāks par 3 cm (arhīva likuma prasības), tad tos sadala attiecīgajā eksemplāra 
skaitā, cauršuj un iesien cietajā sējumā, un uz lietas vāka norāda sējuma pasūtītāju, 
izstrādātāju, nosaukumu, apakšnosaukumu, sējuma numuru(ja tāds ir), kurš eksemplārs, 
izdošanas vietu un datumu 

 Visiem sējumiem izmantot vienas krāsas reģistrus un atbilstoši sējuma biezumam.  
 Nav pieļaujama sējuma iešūšana plānajos ātršuvējos. 
 Izpilddokumentāciju iesien reģistru mapēs, ko iesniedz pasūtītājam. 
 Restaurācijas pases – viens sējums ir cietā iesējumā, trīs spirālē. Ja sējums ir biezāks par 

5cm, tad to iesien reģistru mapēs. Un ja nepieciešamas sadala vairākos sējumos. 
 Ja sējumos iesien materiālu specifikācijas, kas ir kā atsevišķs sējums, tad tas sējums ir 

jāizjauc(kniedes, spirāles, ātršuvēji) un iešuj, kā vienu sējumu. 
 Digitālās kopijas katram sējumam pievieno klāt, tā lai tās neizkrīt un netiek deformētas vai kā 

citādi bojātas, kas liegtu iespēju datu nolasīšanai. Datu nesējs tiek noformēts atbilstoši 
prasībā, norādot nosaukumu, izstrādes datumu, autoru un vietu. 

 Ja datu apjoms ir liels un nav iespējams to sarakstīt CD vai DVD datu nesējos tad, to ieraksta 
lielapjoma datu nesējā, piem. USB HDD,. Un pievieno kā dokumentācijas atsevišķu vienību.  

 Lielapjoma datu nesējā informāciju noformē tā, pat kā CD vai DVD datu nesējos, tikai katru 
sējumu nodalot atsevišķā direktorijā. Zem katras direktorijas veido ne vairāk kā 7 
apakšdirektorijus. 

 Iesniedzot dokumentus pasūtītājam tiem ir jābūt parakstītiem, numurētiem, iesiets atbilstošā 
sējumā, un attiecīgā skaitā. 

10.6 Lietas vāka noformēšana un Titullapas izveide dokumentu kopumam 
 
Titullapu noformē pēc pasūtītāja prasībām (pielikums nr.1).  
Jāsatur atsauci uz izstrādātāju, pasūtītāju, dokumenta nosaukumu (ja ir tad arī apakšnosaukumi), izdošanas 
vieta, datums. Tālāk jau seko katra dokumenta titullapa, kas ir izstrādāta un saskaņota ar pasūtītāju. Kas 
savukārt satur sīkāku aprakstu par katru dokumentu, un kuru apstiprina izstrādāta dokumenta autors ar savu 
parakstu. 
 



11 Iesniedzamo sējumu skaits 
Pēc darbu pabeigšanas pasūtītājam iesniedz šādus sējumus: 

1. Izpilddokumentāciju 
2. restaurācijas pase 
3. restaurācijas dienasgrāmatas (var būt kopija) 

Prasībās pēc atsevišķiem sējumiem var būt pieprasītas atsevišķi no pasūtītāju puses, saistībā ar darbu 
specifiku un nepieciešamību no atbildīgajām institūcijām. 
Objekta pasūtītājam iesniedz kopā 4(četrus) izdrukātus sējumus un vienu digitālo sējumu, kas satur 
izdrukātā sējuma oriģinālo skenējumu ar visiem parakstiem un apliecinājumiem, un pārējos darba 
materiālus augstāk minētajā formātā.  
Sējumu iesējumu formas 
1.Sējums ir cietos vākos (kartona vāki ar pārlīmētu muguriņu atbilstoši arhīva sējuma prasībām)(Pirms 

šā sējuma iesiešanas cietajā sējumā veic dokumenta digitalizēšanu, atbilstoši prasībām). 
2. Trīs sējumi ir identiski oriģinālam (oriģināla dokumenta atvasinājums-kopija) var būt iesiets spirālē 
vai reģistros. Krāsaina kopija. 
4. Digitālā kopija. Kas satur identisku 1.sējuma(oriģināla) digitālo versiju pdf formātā. Un oriģinālās 
sējuma digitālo versiju dažādos formātos, kuros ir izstrādāts šis dokuments. 
 
Iesniedzot pasūtītājam šos sējumus tiem ir jābūt parakstītiem, noformētiem atbilstoši visām prasībām. 
Sējumi tiek iesniegti pasūtītājam ar pavadvēstuli, kur precīzi norāda dokumenta nosaukumus, vietu, 
datumu, autoru, un dokumenta skaitu un formātu. 
 
Ja dokuments tiek izstrādāts ERAF projekta ietvaros, to izmantotie logo, sauklis un krāsām ir jāatbilst 
ERAF fondu prasībām. Ar tām var iepazīties tiešsaistē [ pieejams: http://www.esfondi.lv/page.php?id=447], 
vai iepazīties atsevišķi pie Pasūtītāja. 



12 PIELIKUMS 
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Priekšvārds 
Šis Rīgas Doma atjaunošanas nodaļas izstrādātās norādes un prasības ir 

neatņemama sastāvdaļa par prasībām dokumentu noformēšanā atbilstoši pasūtītāju prasībām. 
Šis dokuments satur norādes grafisko darbu dokumentācijas izstrādei. Pie grafiskiem 

darbiem tiek pieskaitītas, kartogrammas (restaurācijas pases izstrādei), rasējumi 
(izpildshēmas, uzmērījumi, notinumi, izklājumi, u.t.t), fotodokumentācija (fotogrāfijas, fotoattēli). 

Kartogrammas ir paredzētas, lai izstrādātu materiālu, raksturiezīmes un bojājumu 
veidus un apjomus, norādot to dislokācijas vietas objektā. Kā arī lai turpmāk kalpotu, kā 
informācijas avots datu analizēšanai noteiktā laika periodā. 

Rasējumi ir paredzēti, lai atainotu objektu ar tā raksturīgajām iezīmēm, noteiktā 
mērogā, kas var kalpot, kā izejas dati kartogrammu, shēmu izveidei. 

Fotodokumentācija kalpo kā informācijas atspoguļojums, kas var ietvert objekta 
raksturojošās iezīmes – atsevišķi fragmenti, kopskati, kā arī vēsturisko materiālu 
atspoguļojums. 
Tāpēc šo materiālu izstrāde un noformēšana ir svarīgs dokumentācijas posms restaurācijas 
darbu veikšanā. 
Balstoties uz šo izstrādāto metodiku, būs vieglāk apkopot katru grafisko dokumentācijas daļu, 
kas savukārt būs kā atsevišķa dokumentācijas daļa, bet tā sniegs plašu informāciju, par objektā 
veiktajiem darbiem un objekta saglabātības stāvokli pirms un pēc restaurācijas darbu 
veikšanas. 

 



Normatīvie akti un dokumentu noformēšanas standarti 
Ministru kabineta noteikumi 
MK Nr. 48 Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi. 
MK Nr. 916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība 
MK Nr. 370 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01"Būvprojekta saturs un 

noformēšana" 
MK Nr. 748 Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi 
  
Standarti 
Dokumentu noformēšana ir jāveido balstoties uz standartiem, un pēc objekta pasūtīja 
prasībām. 
  
LVS ISO 
832:1994: 

Informācija un dokumentācija. Bibliogrāfiskais apraksts un norādes. 
Bibliogrāfisko terminu īsināšanas noteikumi 
Standartā sniegti bibliogrāfiskajos aprakstos un norādēs biežāk sastopamo 
vārdu un vārdu savienojumu īsināšanas noteikumi valodās, kuru rakstībā lieto 
latīņu vai grieķu alfabētus, vai kirilicu. Šī standarta darbības laukā neietilpst 
publikāciju nosaukumu un tajos ietverto vārdu īsināšana, ko nosaka standarts. 

LVS ISO 
2384:2006: 

Dokumentācija. Tulkojumu noformēšana  
Standarts sniedz noteikumus tulkojumu noformēšanai standartizētā veidā, lai 
nodrošinātu oriģināldokumenta identificēšanas iespējas, un dažādu kategoriju 
lietotājiem vienkāršotu to izmantošanu. Standarts attiecas uz visu veidu 
tulkojumiem - pilniem, daļējiem un īsinātiem. Aplūkoti četri tulkojumu veidi, ko 
var izmantot kā vadlīnijas visiem pārējiem tulkojumu veidiem. 

LVS ISO 
5127:2005: 

Informācija un dokumentācija. Vārdnīca  
Standarts paredzēts saziņas veicināšanai informācijas un dokumentācijas jomā. Tajā 
ietverti šai jomai atbilstoši termini un atlasītu jēdzienu definīcijas, kā arī parādīta šķirkļu 
saistība. Pavisam standartā iekļauti vairāk nekā 1000 bibliotēku, arhīvu, muzeju u.tml. 
institūciju lietoti termini, kas kārtoti septiņās tematiskās nodaļās:  

LVS ISO 
5127-1:2005: 

1. Pamattermini un ar tiem saistītie termini 

 2. Dokumenti, datu vides un to daļas 
 3. Dokumentācijas institūcijas un to krājumi 
 4. Dokumentēšana (Krājuma plānošana, attīstība un komplektēšana; Analīze, 

atveidošana un satura apraksts; Glabāšana, meklēšana un izguve) 
 5. Informācijas un dokumentu lietošana 
 6. Dokumentu saglabāšana 
 7. Informācijas un dokumentācijas tiesiskie aspekti. 
  
LVS ISO 
14416:2006: 

Informācija un dokumentācija. Prasības grāmatu, periodisko izdevumu, 
seriālizdevumu un citu papīra dokumentu iesiešanai arhīvu un bibliotēku 
vajadzībām. Metodes un materiāli 
Standarts attiecas uz grāmatu, periodisko izdevumu un arhīvu dokumentu, kuriem ir 
īpašas izturības un nemainīguma prasības, iesiešanu. Tas galvenokārt izmantojams: 
publicēto, nepublicēto materiālu un jebkuru citu dokumentu, kam nepieciešama šāda 
veida aizsardzība, pirmreizējai iesiešanai cietā vākojumā, kā arī minēto dokumentu 
veidu atkārtotai iesiešanai cietā vākojumā. Standarts nav paredzēts tādu sējumu 
iesiešanai, ko klients atzinis par mākslinieciski vai vēsturiski augstvērtīgiem, kā arī 
jebkuriem citiem sējumiem, kurus to fizisko īpašību dēļ nevar un nedrīkst iesiet 
atbilstoši šim starptautiskajam standartam. 



Vizuālā un grafiskā materiāla izstrāde 
 
Vizuālā un grafiskā materiāla izstrāde ietver attiecīgā esošā grafiskā materiāla inventarizāciju, 
objekta būvelementu uzmērīšanu, rasējumu izstrādi un foto fiksāciju ar mērķi izstrādāt 
pamatdokumentāciju kartēšanai, objekta uzmērīšanai un tālākai izsekojamības un 
pārmantojamības sistēmas izveidei. Kā arī vēsturiskās informācijas saglabāšanai. 
 

Grafisko dokumentu klasifikācija  

Lai realizētu tehnisku projektu, izstrādātu darbu dokumentāciju, izveidotu pārskatu par 
paveiktiem darbiem ir nepieciešami ilustratīvi objektu atveidojumi, ko sauc par grafiskiem 
dokumentiem. Pēc nozīmes izšķir sekojošus grafiskos dokumentus: skices, tehniskais 
zīmējums, shēmas, specifikācijas un paskaidrojuma raksti, rasējums. 
 

 
 

Skice – vienkāršota pagaidu rakstura ilustrācija, bez noteikta mēroga, izpildīta brīvrokas 
tehnikā, bet atbilstoši rasējumu noformēšanas principiem.  
Tehniskais zīmējums – detaļas (objekta) telpiskais attēls, kurš veidots pēc aksonometrijas vai 
perspektīvās konstruēšanas principa.  
Specifikācijas – speciālas tabulas kopsalikuma un kopskata rasējumos, ar daudzām papildus 
ziņām par objektu, ko nav bijis iespējams ilustratīvi parādīt rasējumā.  
Paskaidrojuma raksti – tehniskus, ekonomiskus un cita rakstura saturošus datus par 
projektējamā objekta izveidošanu un ekspluatāciju, kurš papildināts ar grafiskām ilustrācijām.  



Shēmas – grafisks dokuments, kas satur detaļas vai objekta aprīkojuma atsevišķu sastāvdaļu 
strukturālo saikni izmantojot nosacītos apzīmējumus, parametrus un citus datus, kas savukārt ir 
nepieciešami ekspluatācijas, montāžas, funkcionālās analīzes un kontroles nodrošināšanai. 
Pēc nozīmes izšķir elektriskās, kinemātiskās, hidrauliskās, pneimatiskās, jauktās shēmas.  
Projekta rasējumi – nosaka detaļas darbības principu un pamata konstruktīvo uzbūvi.  
Projektēšanas dokumenti – tie ir pamats konstruktoru darba dokumentu izstrādāšanai. Pie 
tiem pieder: tehniskais uzdevums projektēšanai, tehniskais priekšlikums, skices veida projekts 
un tehniskais projekts. Atkarībā no izpildes veida un lietošanas rakstura projektēšanas 
dokumentiem ir tādi nosaukumi: oriģināli, suboriģināli, dublikāti un kopijas.  
Darba rasējumi – domāts pielietošanai tieši ražošanā un tas tiek izstrādāts pamatojoties uz 
projekta rasējumu, pēc kura strādnieks uzzina detaļas formu, materiālu, izmērus, virsmas 
apstrādi.  
Konstruktoru darba dokumenti - pie tiem pieder: detaļas rasējums, kopsavilkuma rasējums, 
specifikācijas, montāžas rasējumi, shēmas un citi dokumenti, kas nepieciešami izstrādājuma 
izgatavošanai, salikšanai un kontrolei.  
Industriālais rasējumi – domāts mašīnu, mehānismu, aparātu u.c. tehniska rakstura 
produkcijas rūpnieciskai un individuālai ražošanai.  
Celtniecības rasējumi – paredzēts tādu būvju un ēku celtniecībai, montāžai un restaurācijai.  
Detaļu rasējumi – grafisks dokuments ar detaļas attēlu, izmēriem, virsmu raupjuma 
apzīmējumiem, robežnovirzēm un citiem datiem, ko izmanto ekspluatācijas, remonta vai 
kontroles procesā.  
Kopsavilkuma rasējumi – satur divu vai no vairākām detaļām veidotu izstrādājuma (mezgla, 
kopsavilkuma vienības) galvenos izmērus u.c. datus.  
Kopskata rasējumi – satur izstrādājuma vai konstrukcijas attēlu, izmērus u.c. datus, kuri ir 
nepieciešami ilustrējamā objekta uzbūves un darbības paskaidrošanai.  

 
 



Objekta uzmērīšana 
Objekta uzmērīšana ietver sevī objekta uzmērīšanu - platums, augstums, dziļums. Objekta 
izmēri tiek attēloti plaknē, virsskats, sānskats un ja nepieciešamas garengriezumā un 
šķērsgriezuma plānā. 
Ja tiek veikta ēkas uzmērīšana, tā jāveic saskaņā ar MK noteikumu Nr.48, Būvju kadastrālās 
uzmērīšanas noteikumi.  
Veicot uzmērīšanu, jāievēro sekojoši nosacījumi:  

- jāuzmēra arhitektoniskās daļas un tajās ietilpstošo būvelementu izmēri, 
- jāuzrāda paša būvelementa izmēri. Pēc iespējas detalizētāk. 
- jāuzmēra būvelementu saduršuvju (sadurvietas ar citu materiālu) platumi,  

Objekts jācenšas uzmērīt pēc iespējas detalizētāk, augstumi, platumi, dziļumi, u.t.t. 
Objekta uzmērīšanā izmantot metrisko mērvienības sistēmu, plānā norāda mm, pieļaujamā 
novirze +2 mm. 
 
Objekta būvelementu uzmērījuma rasējumu izstrāde 
Izstrādā sekojošus plānus un rasējumus: 
Objekta teritorijas plānu, mērogs M1:250 (izdrukai), ar mērķi norādīt inventarizācijas 
priekšmetu lokalizāciju. Inventarizācijas priekšmetu atrašanās vietu detalizācija tālāk tiek 
uzrādīta arhitektonisko daļu kopskatu rasējumos un kopskatu detalizācijas rasējumos.  
Arhitektonisko daļu kopskatu rasējumus: pretskatus, sānskatus, virsskatus un, ja 
nepieciešams, skatu no apakšas, mērogs M1:50 (izdrukai). 
Kopskatu detalizācijas rasējumus: pretskatus, sānskatus, virsskatus un, ja nepieciešams, skatu 

no apakšas, mērogā, kas nodrošina iespēju rasējumos iezīmēt objektus izmēros 2 mm, 

piemēram, plaisu iezīmēšana akmens būvelementu kartēšanā, vienlaicīgi respektējot 
nepieciešamību veikt iezīmēto objektu izvērtējumu arhitektonisko daļu kopskatos.  
Veic objekta būvelementu vienotas identifikācijas (numerācijas) sistēmas izveidi, lai ar 
atsevišķu marķējumu būtu identificējams katrs objektā esošais būvelements (piemēram, katra 
materiāla veids).  
Izstrādājot rasējumu kartogrammas izveidei ir jāparedz lauks leģendas ievietošanai, vai arī 
izveido atsevišķu rasējumu, kurā iekaļu leģendu un apzīmējuma laukus. 
Rasējumos ir jābūt obligāti rakstlaukumam, kurs sniedz nepieciešamo informāciju par objektu, 
un rasējuma izstrādātāju. 

 



Rasējums 
Prasības rasējumu izstrādei 
Rasējumi jāizstrādā un jānoformē, ievērojot LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana" 
un tajā uzrādītos piemērojamos Latvijas Valsts un Eiropas Savienības standartus.  
Veicot rasējumu izdruku apzīmējumiem un līnijām ir jābūt precīzi nolasāmām, tāpēc jāizvēlas 
atbilstošas krāsas un apzīmējumi. Tas pats attiecas uz izvēlēto šriftu, tam ir jābūt latviešu 
valodā. Lielumam, kas ir salasāms neizmantojot palīgierīces. 
Rasējumi izstrādājami digitālā formātā vektoru grafikā, mērogā M1:1 (neattiecas izdrukām), kas 
atļauj brīvi apskatīt, kā arī veikt izdrukas visam un atsevišķām daļām jebkurā mērogā.  
Rasējuma līnijām ir jābūt saslēgtām, jāveido vienu veselu objektu. 
Rasējumi izstrādājami digitālā formā, datorprogrammā, kuru failu formāti padara pieejamus 
rasējumus dažādās datorprogrammu vidēs, piemēram, AutoCAD vai ekvivalentās programmās. 
Rasējumi izstrādājami programmas versijā, kas nav vecāka par 5 gadiem.  
 
Pamatnoteikumi izmēru izvietošanai grafiskajos dokumentos  

1. Rasējuma pārskatāmībai pirmo mērlīniju izvieto paralēli detaļai 8 – 10 mm attālumā, 
nākošās mērlīnijas 5 – 7 mm attālumā   
2. Mērlīnijas norobežo ar bultiņām, kuru asajiem galiem jāpieskaras pie mēru palīglīnijas 
(iznesuma līnijas), detaļas kontūrlīnijām, ass līnijām utt.  
3. Iznesuma līnijām (mēru palīglīnijām) aiz bultiņām jāturpinās no 1 līdz 2 mm.  
4. Nav pieļaujams, lai mērlīnijas krustotos ar iznesuma līnijām (mēru palīglīnijām) vai arī tās 
būtu centra līniju, kontūrlīniju, ass līniju, iznesuma līniju turpinājums.  
5. Jāievēro bultiņu un mērskaitļu pielietošanas pareizība. Visā rasējumā bultiņām jābūt 
vienādas formas un izmēra, tehniskajam rakstam ar vienādu burtu un ciparu augstumu.  
6. Mērlīniju izvietošanas pareizība (maziem izmēriem uz tās jābūt tuvāk detaļai, lieliem – tālāk).  
7. Jāievēro iznesuma līniju (mēru palīglīniju) un mērlīnijas platuma pareizība, lai tās vizuāli 
atšķirtos no detaļas kontūrlīnijām un rasējums būtu pārskatāms. 
8. Ass, centra un mēru palīglīnijas nedrīkst izmantot, kā mērlīnijas.  
9. Līklīniju kontūra punktu koordinātu norādē atļauts vilkt mērķlīnijas. 
10. Mērskaitļus izvieto uz mērlīnijām pēc iespējas tuvāk tās centram. 

11. Iespēju robežās detaļas izmērus izvieto ārpus tās attēlojuma.  

12. Mērskaitļu raksta ieteicamais augstums mācību rasējumos ir 3,5 vai 5 mm.  

13. Detaļas viena un tā paša elementa izmēri grupējami vienkopus.  

14. Izmēru skaits ir atbilstošs attēlotās detaļas kontroles iespējām.  



15. Jāseko tam, vai izmēru daudzums ir pietiekošs (skaitam jābūt minimālam, bet vienlaicīgi 
pietiekošam, lai rasējumu varētu pilnvērtīgi lasīt un pēc tā izgatavot objektu, vai nolasīt 
precīzus objekta mērus). 

16. Ja detaļu griezumos vai šķēlumos ir jāizvieto mērskaitļus vai bultiņas, tad tajās vietās ir 
jāpārtrauc iesvītrojums, kā arī centra un ass līnijas.  

17. Slīpo mērlīniju pielietošanas gadījumos mērskaiļus novieto paralēli mērķlīnijai. 
18. Ja rasējumā jāuzrāda vairākas savstarpēji paralēlas mērlīnijas, tad mērskaitļus raksta 
nobīdītus vienu attiecībā pret otru (zig-zag veidā), lai mērskaitļu lasīšana būtu  

Uzskatāmāka. 
 
Rasējumu noformēšana 
Izmēru atzīmēšana rasējumos 
Izšķir lineāros un leņķiskos izmērus.  
Lineārie izmēri – raksturo detaļas garumu, platumu, augstumu, biezumu, diametru, rādiusu, 
dziļumu utt.  

 
 
Leņķiskie izmēri – raksturo leņķa lielumu. Lineāros izmērus atzīmē milimetros, bet neuzrāda 
vienību (mm), pretēji tam leņķa izmērus uzrāda grādos, minūtēs un sekundēs (piem., 59030I15II ). 

 
Mērogs – attiecība starp rasējumā dotā attēla lineārajiem izmēriem un reālā objekta izmēriem 
dabā. Celtniecības rasējumos mērogi ir dažādi. Tie atkarīgi no attēlojamā objekta izmēriem un 
sarežģītības, rasējuma nozīmes, kā arī projektēšanas stadijas – vai tas ir tehniskais projekts, 
vai, piemēram, saskaņošanas dokumentācijai paredzētie rasējumi skiču stadijā. Tiek izdalīti 
sekojošu mērogu pamattipi: 



a) samazinošie mērogi – 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5 
1:10; 1:15; 1:20; 1:25 
1: 40: 1:50; 1:75 
1:100; 1:200; 1:400; 1:500 
1:1000; 1:5000; 1:10000 
b) palielinošie mērogi – 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1 
10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 
Biežāk lietojamie mērogi: 
- mezglu attēlošanai – M1:5; 1:10; 1:20 ... retāk izmanto mērogus 1:15; 1:25 un 1:40 
- griezumu izstrādāšanai – M1:50; 1:100 ... retāk izmanto 1:75 un 1:200 
- plānu izstrādāšanai – M1:100; 1:200 ... retāk izmanto 1:400 un 1:500 
Mazākus mērogus izmanto topogrāfiska rakstura rasējumu izstrādāšanai, piemēram, 
M1:500; 1:1000; 1:5000 
Mērogs norādāms arī rasējumā. Rakstlaukumā mērogu norāda tikai pamatrasējumam, bet ja 
attēlojamo objektu ir vairāk un to mērogs savstarpēji atšķiras, tad mērogu norāda katram 
objektam, lietojot abreviatūru M – piemēram, M1:10 
Tehniskais raksts – nepieciešams izmantot vienkāršas un precīzas formas un stila rakstu. To 
īpaši svarīgi ievērot ir lietojot datortehniku un veidojot tekstu izmantojot programmatūras 
piedāvātos teksta stilus. Teksta stilam ir jāatbalsta latviešu šifru. 
Galvenās prasības tehniskajam rakstam: 

- teksta vienkāršība un precizitāte 
- tekstam jābūt vertikālam (pieļaujamais teksta slīpums ir 75o attiecībā pret teksta 

horizontālo pamatni) 
- tekstam jābūt ar noteiktu augstumu – rasējumā izvietotajiem virsrakstiem jābūt ar 

4,0 ... 5,5mm; izmantotais pamatteksta (piezīmes, paskaidrojumi, norādījumi, izmēri) augstums 
2,5 ... 3,5mm attiecīgi. 
Kopumā visatbilstošākie tehniskā raksta stilam ir sekojoši datorgrafikas piedāvātie teksta stili 
– Arial; Arial Narrow; RomlatSW. 
Līnijas – visas līnijas rasējumā nav vienādas un atšķiras savā starpā ne tikai pēc tipiem, bet arī 
pēc biezumiem. Izmantojot datorgrafikas programmatūru ir stingri jāievēro šie aspekti. 
Īpaši tas attiecas uz līniju biezumiem. 
ASIS – jāievēro nosacījums, ka horizontālās asis ir BURTU, bet vertikālās asis ir CIPARU 
asis. 
 



Papildus norādījumi 
- rasējumiem jābūt precīziem, skaidri un nepārprotami lasāmiem; 
- jābūt norādēm par detalizētiem griezumu un mezglu rasējumiem, ja tādi tiek 
izstrādāti attēlojamajam pamatobjektam; 
- ja detalizēto mezglu risinājumi neatrodas uz vienas un tās pašas lapas ar 
pamatobjektu, tad šai mezglu saitei jābūt atgriezeniskai (savstarpēji saistītai) 
Plāni – ēkas ... būves galveno konstrukciju attēlojums horizontālā plaknē. 
Ēkas ... būves griezumi – konstrukciju attēlojums būves šķēluma vertikālā plaknē. 
Konstrukciju elementu mezgli – mezglu galvenā pamatdoma ir palielinātā mērogā 
detalizēti attēlot atsevišķu konstruktīvo elementu sajūguma mezglus, dzelzsbetona 
elementiem stiegrojuma shēmas...utt... 
MARKAS.....MEZGLI – ja tiek izstrādāti mezgli, tad ir jāpastāv tiešai vai atgriezeniskai 
saitei – pie katra mezgla jāuzrāda lapa, no kuras šis konkrētais mezgls ņemts – un otrādi pie 
mezglu norādēm galvenajos skatos jābūt norādēm, kurā rasējumu lapā tiek izstrādāts 
konkrētais mezgls. 
 
Rasējuma rakstlaukums 

 
 
Rasējumu digitālais formāts 
Mūsdienās rasējumu izpildījumi var būt divos formātos – viens ar roku rasēts un otrs rasēts 
izmantojot datoru ar atbilstošu programmatūru, kas spēj atspoguļot vektoros zīmējumus. 
Rasējums digitālā formā ir vieglāk pielietojams jo ir iespējams veikt vairākslāņu rasējumus, kas 
atvieglo gan konstruktora, gan arī pēc tam pasūtītāja vēlmes. 
Pasūtītājam iesniedzot dokumentāciju digitālā formātā visus rasējumus iesniedz arī vektora 
programma, kas nav vecāka par 5 gadiem un ir iespējams atvērt jebkurā brīvsaistē pieejamā 



pārlūkprogrammā un neprasa papildus līdzekļus un iekārtas datu nolasīšanai un 
atspoguļošanai drukātā formā. 
Ja tiek izmantots telpas plāns, tad tajā vairāk slāņos attēlo gan grīdas plānu, gan griestu plānu, 
u.t.t. 
Prasības rasējumu kvalitātei izdrukātā veidā 
Izstrādājot rasējumus un pēc tam tos izdrukājot tiem ir jābūt labas kvalitātes, viegli nolasāmai 
informācijai. Burtu augstums ne mazāks par 2.5mm 
Izdrukātajam rasējumam ir jābūt ar vismaz 600dxp lielu izšķirtspēju. No kura ir iespējams veikt 
labas kvalitātes atvasinājumu. Kā arī uz rasējuma ir nolasāma visa interesējošā informācija. 
Veicot rasējumu izdruku uz papīra ir jāpārliecinās par rakstzīmju atbilstību latviešu valodai un 
pie drukāšanas nerodas nesalasāmas un nesaprotamas zīmes, kas var izmainīt vārdu būtību, 
ciparu, u.t.t. 
 
Prasības rasējumiem iesniedzot digitālā formātā 
Rasējumi DWG, DNG, CDR formātos un PDF (digitālā formātā ir jābūt publiski 

pieejamā datorprogrammām, kas nodrošina savienojamību ar rasējumu izstrādes un 

saglabāšanas programmatūru.) 

Iesniedzot rasējumus, kartogrammas vai cita veida dokumentāciju vektora programmā 

prasības ir: līnijām ir jābūt saslēgtām, ja tas ir viens vesels objekts, dažādās līnijas ir 

jābūt savos slāņos, tā pat kā apzīmējumi, iezīmētie laukumi. Slāņiem ir jādod precīzs 

definējums (ja cipari tad ir jābūt skaidrojuma rakstam, vai arī lietot vārdu 

apzīmējumus).   



Kartogramma 
Kartogramma ir tāds informācijas apkopjuma veids, kā vizuāli parādīt intensitātes indeksācijas 
kādā noteiktā apgabalā. To var arī izmantot, lai atainotu dažādus biezumus, krāsu, 
piesātinājuma punktus zināmā mērogā un apjomā. 
Kartēšana ir objekta stāvokļa grafiska dokumentācija, aprakstot un grafiski attēlojot 
makraskopiski konstatējamos bojākjumus un to apjomus. 
Ar kartēšanas palīdzību tiek veikta informācijas apkopošana un sistamatizēšana par objekta 
saglabātības stāvokli. Kartogrammas izveide dod priekštatu par objekta stāvokli pirms 
resturācijas darbu uzsākšanas, restaurācijas procesā un pēc darbu pabeigšanas. 
Kartogrammas ir arī labs vizuālais materiāls, kas noder datu analizēšanai pēc kāda noteikta 
laika perioda. 
Materiālu saglabātības stāvokļa raksturojums tiek veikts pamatojoties uz vizuālu apsekošanu 
dabā un bojājumu kartēšanu. Kartēšana tiek veikta saskaņā ar metodiku NORMAL 1/881. 
Veicot korekcijas atbilstoši konkrētajai situācijai objektā. Kartogrammas izstrādei izmanto 
“leģendu” -  bojājuma veida skaidrojums, kas raksturo katru bojājumu un kuram ir dots savs 
apzīmējums. Rīgas Domā tiek izmantots Sia Slēgakmens izstrādātā kartēšanas sistēma. 
Protams katrs objekts ir ar savā specifiskām iezīmēm, kas tiek iekļauts tikai dotā objekta 
kartēšanas sistēmā, bet vienlaicīgi nemainot kopējo kartēšanas sistēmu.  

Izstrādātā materiālu, raksturiezīmju un bojājumu kartēšana specifikācija papildināma un 
pilnveidojama kartēšanas procesā, kā arī vadoties pēc materiālu izpētes datiem.  

 
Kartēšanas specifika  
Katram objektam tiek piemērota sava kartēšanas tēma. Bet par pamatu kalpo - materiāla tipi, 
materiāla antropogēnās izcelsmes raksturiezīmes, bojājuma veidi ar savu skaidrojumu. 
Bet kā papildus un kā nepieciešamu tieši Rīgas Domā tiek veidotas atsevišķi vel  piesāļojuma 
veidi un apjomi, paraugu ņemšanas vietas.  

Kartēšana tiek iedalīta četros procesos pēc kartēšanas tēmas: 
1. Materiālu kartēšana. Objekta celtniecības un vēlāko papildinājumu laikā pielietoto 

materiālu kartēšana. Dažādo materiālu veidi. 
2. Raksturiezīmju kartēšana. Antropogēnas izcelsmes raksturiezīmes - objekta celtniecības 

un vēlāko papildinājumu laikā veidotās raksturiezīmes, kas pamatā izpaužas kā atšķirīga 
virsmas faktūra, piemēram, dabīgā akmens materiāla izstrādājuma slāņojums (virziens, 

                                                
1 NORMAL 1/88 Akmens materiālu makroskopisko bojājumu veidi: leksikons, CNR-ICR, Roma, 1990 



kādā akmens bloks ticis iebūvēts objektā), virsmas fakturējums, meistara zīmes, otas 
vilcieni, instrumentu, palīgmateriālu nospiedumu pēdas, u.c.. 

3. Bojājumu kartēšana. Objektā esošo materiālu saglabātības stāvokļa raksturojums, kas 
saistīti ar apkārtējās vides un akmens materiālu mijiedarbību – bioloģiskā patina. Šajā grupā 
arī ietilpst akmens dabīgie novecošanās procesi un to izraisītā sekas. 

4. Konstrukciju stāvoklis. Konstrukciju bojājumi, kuri mēdz izpausties arī uz objekta virsmas 
– sāļi garozas, šuvju papildmateriālu sairšana un izlūzumi, atdalīšanās; atsevišķi bloku 
izbīdīšanās, plaisāšana. 
 
Materiālu kartēšanas specifikācija pievienota 1. pielikumā. Materiāli klasificēti 4 grupās, 

par pamatu kā galveno ņemot dabīgos akmens materiālus un saistvielas: 
1. Dabīgais akmens, kur apakšgrupu iedalījums pakļauts dabīgo iežu ģeoloģiskajam un 

petrogrāfiskajam iedalījumam; 
2. Saistvielas, kur ar vārdu „saistvielas” tiek saprastas minerālās javas. Tālākais 

iedalījums klasificēts pēc saistvielu pielietojuma veida: mūrjava, apmetums, u.c. ar 
sekojošu iedalījumu pēc saistvielu tipa uzsvaru liekot uz vēsturiski pielietotām 
saistvielām. Kaļķu saistvielas iedalījuma pamatā ir kaļķa klasifikācija saskaņā ar 
literatūru. 

3. Mākslīgais akmens, kas ietver akmens masas no minerālām saistvielām un 
sintētiskām saistvielām. 

4. Citi materiāli, grupa, kas ietver visus pārējos materiālus, kas pielietoti objektā un kuru 
dokumentācija nepieciešama dabīgo akmens materiālu raksturojumam. 

 
Bojājumu kartēšanas specifikācija pievienota 1. pielikumā. Bojājumi klasificēti 5 grupās, 

kopumā izdalot 39 individuālās bojājumu formas. Bojājumu klasifikācijai pievienots detalizēts 
bojājumu raksturojums. 

 
Raksturiezīmju kartēšanas specifikācija pievienota 1. pielikumā. Raksturiezīmju 

kartēšanas tēma izveidota, lai nosegtu dokumentācijas sadaļu par objektā konstatējamām 
zīmēm, kas sniedz informāciju par objekta vēsturi, celtniecību, tehnoloģijām, u.c. 
 
Kartēšana un kartogrammu izstrāde 



Kartēšana ietver būvelementu materiālu, bojājumu veidu, pielietoto restaurācijas metožu 
kartēšanu uz iepriekš sagatavotām pamatformām objektā, pielietojot iepriekš izstrādātus 
būvelementu materiālu un bojājumu apzīmējumus – leģendas.  

Kartogrammu izstrāde ietver kartēšanas rezultātu datorapstrādi.  
 
Kartēšanas pamatformu izstrāde 

Kartēšanas pamatforma sastāv no dotā kartējamā apgabala vizuālā materiāla (rasējums 
un/vai foto attēls) un tekstuālās un grafiskās informācijas. Kartēšanu veic, piemēram, uz foto 
fiksācijas materiāla vai rasējuma, taču jānodrošina, lai varētu iezīmēt objektus ar izmēriem līdz 
2 mm. 

Kartēšanas pamatformas jāizstrādā un jānoformē, ievērojot LBN 202-01 "Būvprojekta 
saturs un noformēšana" un tajā uzrādītos piemērojamos Latvijas Valsts un Eiropas Savienības 
standartus. Uz katras pamatformas papildus LBN norādītajam būtu jāietver sekojoša tekstuālā 
un grafiskā informācija: 

1. Dotā kartēšanas fragmenta nosaukums vai identifikācijas numurs ar norādi par 
kartēšanas laukuma atrašanos kopējā objekta akmens materiālu kartēšanas shēmā. 

2. Kartēšanas pamatformas rakstlaukumā jāparedz vieta kartēšanas tēmas uzrādīšanai – 
materiālu, bojājumu u. c. 

3. Kartēšanas pamatformas rakstlaukumā jāparedz vieta kartēšanas mērķa uzrādīšanai, 
piemēram, inventarizācija, pirms aprūpes darbiem, pirms restaurācijas, pēc 
restaurācijas. 

4. Kartēšanas pamatformas rakstlaukumā jāparedz vieta norādīt sekojošas ziņas: 
kartēšanas darbu izpildītāju (Vārds, Uzvārds, paraksts), kartēšanas datums, 
datorapstrāde (Vārds, Uzvārds, paraksts), datorapstrādes datums. 

5. Kartēšanas pamatformā var paredzēt vai neparedzēt laukumu leģendai ar dotajā 
kartogrammā ietvertajiem grafiskajiem apzīmējumu veidiem. Ja nav iespējams leģendu 
iekļaut ar kartogrammu vienā un tajā pašā lapā, tad leģenda var tikt pievienotas uz 
atsevišķas lapas. 

 
Kartogrammas pamatformā kartēšanas apgabala laukuma pamats ir attiecīgais 

rasējums, kurā mērogā var tikt ievietots foto attēls, kas ir savietojams ar doto rasējumu.  
Lai atvieglotu kartēšanu objektā, ieteicams sadalīt pamatformā esošo kartēšanas 

apgabalu, liekot tam līniju režģi ar noteiktu rūtiņu atstatumu vai punktējumu ar noteiktu 



intervālu. Līniju vai punktējuma biezums nedrīkst pārsniegt ½ no kartēšanas apzīmējumu līniju 
biezumiem. 
 
Leģendas izstrāde 

Leģenda tiek izstrādāta, lai nodrošinātu, ka visā Rīgas Doma kompleksā viena un tā 
paša materiāla vai viena un tā paša bojājuma veida apzīmēšanai tiek izmantots viens un tas 
pats apzīmējums. Leģenda ietver grafisko apzīmējumu un attiecīgā materiāla vai bojājuma 
veida raksturojumu.  

Leģendas izstrādes procesā ieteicams veikt būvelementu restaurācijas dokumentācijas 
analīzi, lai apzinātu, apkopotu un uzskaitītu kartēšanā iekļaujamo Rīgas Doma celtniecībā un 
vēlākajās restaurācijas pielietoto: 

- materiālu un saistīto materiālu apjomu, attiecīgi katram materiālu veidam nodrošinot 
savas leģendas izstrādi;  

- materiālu un saistīto materiālu bojājumu veidus, attiecīgi katram bojājumu veidam 
nodrošinot savas leģendas izstrādi; 

- restaurācijas sastāvu un metodes, attiecīgi katram pielietotajam restaurācijas 
sastāvam un metodei nodrošinot savas leģendas izstrādi. 

 
 Leģendas izstrādes nosacījumi 
 
1. Leģendās nedrīkst lietot vienādus apzīmējumus bojājumu veidu, materiālu vai restaurācijas 

metožu apzīmēšanai. 
2. Leģendai jābūt izstrādātai uz grafisku apzīmējumu bāzes, kas ir izmantojams gan krāsainā, 

gan melnbaltā sistēmā. 
3. Jāizstrādā krāsains un melnbalts leģendas analogs, lai nodrošinātu kartogrammu no 

lasāmību, krāsainajam analogam jānorāda katras izmantotās krāsas identifikācijas 
sistēma, krāsas koordinātes u.c. 

4. Leģendu veido tā, lai, pavairojot kartogrammas (krāsainās/melnbaltās izdrukas un/vai 
kopēšana), būtu skaidri nolasāmi grafiskie zīmējumi. Piemēram, izvēloties krāsas, nedrīkst 
izmantot gaišos toņus, jo tie var nebūt atšķirami, kā arī nedrīkst izvēlēties pārāk smalku 
grafisko apzīmējumu rakstu un līniju biezumu, kas savstarpēji var nebūt atšķirami. 

5. Leģendai jābūt izstrādātai tajā programmas nodrošinājumā, kurā tiks veikta kartogrammu 
datorapstrāde un informācijas uzglabāšana. 

 



Kartēšanas procesam un leģendām nepieciešamais dabīgā akmens materiālu 
raksturojums jāizstrādā, ievērojot standartus LVS EN 12670:2002 Dabīgais akmens - 
Terminoloģija un LVS EN 12440:2002 Dabīgais akmens – Apzīmēšanas kritēriji, kā minimums 
iekļaujot sekojošus raksturlielumus (piemērs, skatīt 1. tabulu):  
1. Dabīgā akmens nosaukums. Dabīgā akmens materiāla tradicionālais nosaukums, kas 

parasti veidojas, ietverot akmens ieža tipu un izcelsmes vietu.  
2. Petroloģiskais raksturojums. 
3. Raksturīgā krāsa. Vizuālā apskatē noteikts krāsu variāciju apgabals, kas piemīt akmens 

materiālam. 
4. Dabīgās raksturiezīmes. Raksturiezīmes, kas ietekmē akmens materiāla vizuālo izskatu – 

dzīslojums, ieslēgumi, tekstūra u. c. 
5. Izcelsmes vieta. Akmens materiāla ieguves rajons (nosakāms pēc iespējas precīzāk). 
6. Datējums. Datējums norāda laiku, kad akmens materiāls iebūvēts objektā. Remonta un 

restaurācijas darbos pielietotajiem akmens materiāliem norādāms laiks, kad akmens 
būvelements iebūvēts objektā ar precizitāti līdz gadam. Gadījumos, kad akmens 
būvelements restaurācijas darbu ietvaros ticis demontēts un iebūvēts atpakaļ objektā, tas 
būtu jānorāda materiāla specifikācijā. 

7. Karjera izstrādes firma. Ja iespējams, jānorāda attiecīgā karjera izstrādes firma, tās 
nosaukums, adrese. 

8. Akmens apstrādes veids. Jānorāda uz akmens virsmas novērojamajām akmens apstrādes 
palikušajām pēdām (zāģējums, apstrāde ar kaltu). Ja iespējams, jānorāda akmens ieguves 
veids karjerā (laušana, zāģēšana). 

 
Kartēšanas procesam un leģendām nepieciešamajā saistīto materiālu raksturojumā kā 

minimums jānorāda: 
1. Materiāla nosaukums. Materiāla īss raksturojošs nosaukums, kas veidojams pamatojoties 

uz materiāla sastāvu un pielietojumu. 
2. Materiāla grupas nosaukums. Materiāla piederība kādai no saistīto materiālu grupām - 

skatīt iepriekš saistīto materiālu iedalījumu grupās (1. tabula). 
3. Materiāla sastāvs. Pēc iespējas precīzāk jānorāda materiāla sastāvs. Materiāla sastāvs 

nosakāms pēc restaurācijas dokumentācijā uzrādītā, sastāva analīze inventarizācijā nav 
paredzēta. Ja, izvērtējot inventarizācijas rezultātus, tiek uzskatīts, ka nepieciešams veikt 
sastāvu analīzi, tad tas ir jāiekļauj tehniskās apsekošanas darba uzdevumā. 



4. Datējums. Datējums norāda laiku, kad materiāls iestrādāts objektā ar precizitāti līdz 
gadam. Ja materiāls ir izmantots atkārtoti, uzrāda vidus iespējamos iebūves laikus. 

5. Ražotājs. Industriāli ražotiem sastāviem jānorāda izgatavotāj firma, adrese. 
 
1. tabula. dabīgo akmens materiālu raksturojuma piemērs 

Nr. 
Dabīgā 
akmens 

nosaukums 
Petroloģiskais 
raksturojums 

Raksturīgā 
krāsa 

Dabīgās 
raksturiezīmes Izcelsmes vieta Datējums Karjera 

izstrādes firma 
Apstrādes 

veids 

1 Allažu 
šūnakmens Šūnakmens Brūngan 

dzeltens Kavernozs Allaži, Latvija 1936 
Inventarizācijas 

procesā 
noskaidrojams 

Kalta un 
zāģēta 
virsma, 

konstatējamas 
zāģa pēdas 

2 Oberkirchener 
smilšakmens Smilšakmens Gaiši  

dzeltens 
Dzelzs 

savienojumu 
dzīslojums 

Oberkirchener, 
Niedersachsen, 

Vācija 
1936 Nav zināms Kalta un 

zāģēta virsma 

3 Romāņu 
travertīns Travertīns Pelēk 

dzeltens 
Izteikts 

slāņojums, 
kavernozs 

Tivoli, Guidonia 
(Roma, Lazio), 
Il Barco, Itālija 

1937 

Luigi Bartolini 
kompānija, Via 
Tiburtina 287, 
00011, Tivoli, 

Itālija 

Zāģēta, kalta 
virsma 

4 Lagensalzaer 
travertīns Travertīns Brūngan 

dzeltens Kavernozs 
Bad 

Lagensalza, 
Thuringen, 

Vācija 
1996 

Inventarizācijas 
procesā 

noskaidrojams 
Gludi zāģēta 

virsma 

5 Biržu dolomīts Dolomīts Brūns Kavernozs Birži, Latvija 1996 
Inventarizācijas 

procesā 
noskaidrojams 

Gludi zāģēta 
virsma 

 
Bojājumu kartēšana 

Bojājumu identifikācijas sistēmas apzīmēšanai nepastāv vienoti standarti ne Eiropas 
Savienībā, ne atsevišķās dalībvalstīs, tai skaitā Latvijas Republikā. Kā vienīgais izņēmums 
būtu jāmin Itālijas valsts standarts Normal 1/88.  

 Galvenais mērķis izvēloties bojājumu kartēšanas struktūru ir radīt sistēmu, kas: 
- ļauj pēc iespējas precīzāk identificēt objektā notiekošos un notikušos sairšanas procesus, 

t.i., objekta zonas un akmens sairšanas procesi, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība 
akmens materiālu konservācijas metodikas izstrādē; 

- sniedz precīzu pārskatu par akmens sairšanas cēloņiem, piemēram, vai bojājumi saistāmi 
ar nepareizu akmens materiālu iebūvi, apkārtējās vides apstākļiem u.c., kuru analīze un 
precizēšana tiktu veikta tehniskajā apsekošanā; 

- kalpotu, kā izejas materiāls konservācijas darbu apjoma noteikšanai, piemēram, 
pielabojumu apjomu noteikšanai akmens materiālu zudumu dēļ vai aizpildāmo un 
injicējamo plaisu apjoma noteikšanai. 

Bojājumu identifikācijas sistēmas izveidei var izmantot sekojošu literatūru: WTA 3-10-
97/D. 



Bojājumu kartēšanu vēlams veikt, bojājumus iedalot grupās, tos sistematizējot, 
piemēram, pēc to graujošās iedarbības uz akmens materiālu, kas nodrošinātu kartēšanas 
efektivitāti un atvieglotu rezultātu izvērtēšanu.  

Jāizstrādā bojājumu formu raksturojums, kurā jāiekļauj bojājumu formas nosaukums, 
bojājumu formas raksturojums un vizuālais materiāls – foto attēls. 

 
 
 

Aprūpes/restaurācijas darbu kartēšana 
 Jāizstrādā akmens būvelementu restaurācijā pielietoto sastāvu un metožu raksturojums, 
kā minimums norādot (piemēram, skatīt 2. tabulu): 

1. Metodes nosaukums.  
2. Pielietošanas sfēra. Kādam mērķim metode pielietota. 
3. Datējums. Gads, kad metode pielietota. 
4. Reference. Atsauce uz restaurācijas pasi, kurā dota pilns metodes raksturojums. 

Metodes pielietojuma apgabala fiksācija akmens būvelementu rasējumos. 
 

2. tabula. būvelementu aprūpes/restaurācijas darbu raksturojuma piemērs 

Nr. Metodes 
nosaukums Pielietošanas sfēra Datējums Reference 

Metodes 
pielietojuma 

apgabals 
1 Attīrīšana ar 

zemspiediena 
ūdens strūklu 

Šūnakmens virsmas 
vispārēja attīrīšana 

2 Attīrīšana ar 
mikroabrazīvās 
tīrīšanas iekārtu 

Garozas 
noņemšanai no 
šūnakmens virsmas 

3 Šuvju restaurācija Neatbilstoša 
sastāva un bojāta 
šuvju materiāla 
šuvju restaurācija 

5 Pielabošana Šūnakmens 
pielabošana 

6 Apstrāde ar biocīdu Šūnakmens virsma 

2002 
 

Restaurācijas 
pase: 
Skulpturālais 
tēls „xxxx”, 
2002 

Atsauce uz 
rasējumu, 

kurā uzrādīta 
lokalizācija 

 

Foto materiāls kartēšanai, izsekojamības un pārmantojamības sistēmai 
Jāizstrādā katra būvelementa foto attēls digitālā formā krāsu režīmā, kurā tiek fiksēts 

attiecīgais būvelements un tā norobežojošie saistītie materiāli, piemēram, šuve.  



Katram attēlam jābūt savietojamam ar attiecīgo būvelementa rasējumu, uz katra attēla 
jābūt mēroga skalai, krāsu skalai un foto attēla identifikācijas numuram ar attiecīgās foto 
fiksācijas vietas lokalizāciju plānā un/vai rasējumā.  

Bildes faila minimālie izmēri vismaz 10 Mpix, pikselis ar vismaz 24 bitu izšķirtspējas 
lielumu. Foto attēli saglabājami formātā JPEG, TIFF vai citā ekvivalentā formātā, kas pieļauj 
grafisko datu pārnešanu no vienas operētājsistēmas uz citu, kā arī pārnešanu starp visām 
grafiskās rediģēšanas programmām, nezaudējot attēla kvalitāti. Dati var tikt saglabāti arī 
saspiestā veidā, ja datnes izmērs tiek samazināts bez datu, attiecīgi attēla kvalitātes, 
zudumiem, kā arī saglabāt pirmatnējo datu informāciju.  
 
Datu apstrāde un saglabāšana 

Kartēšanas datu pārnešana un saglabāšana digitālā formātā nepieciešama, lai 
nodrošinātu datu uzglabāšanu, tālāku apstrādi, pārvietošanu un izvērtēšanu. Kā arī lai varētu 
izmantot datu salīdzināšanai pēc kāda laika perioda. 

Kartēšanas datu pārnešana un saglabāšana digitālā formātā jāveic publiski pieejamā 
datorprogrammā, kas nodrošina: 

- savietojamību ar rasējumu izstrādes un saglabāšanas programmatūru, 
- kartēšanas prasību izpildi.  

Kartogrammas noformējums 
Uz katras kartogrammas lapas jābūt sekojošajiem datiem: 1) kartēšanas datums, 2) kartēšanas 
izpildītāja vārds, uzvārds, 3) kartēšanas izpildītāja paraksts. Kā arī pamatinformācija: 
Pasūtītājs, objekta nosaukums, situācijas apraksts (Virsskats, griezums, plāns, u.t.t), Mērogs. 
Ja kartēšanas laikā konstatētas novirzes no sniegtā apraksta, vai nepieciešamas papildus 
piezīmes, tad tās veic kartogrammas lapas malā.  



Zondāžas un parauglaukumi 
Zondāžas ir nelielu parauglaukumu atsegšana pa slāņiem. Zondāžas tiek veiktas tādās vietās, 
kas nav tieši unikāla atklājuma tuvumā vai apdraud liela apjoma materiāla zudumu radīšanu.  
Pirms zondāžas veikšanas un pat iespējams paraugu noņemšanas vietas detalizēti tās atzīmē 
kartogrammās, rasējums vai cita veida dokumentācijā, kas precīzi ataino objekta kopainu, kā 
arī parauga noņemšanas un zondāžas atrašanās vietu. 
Zondāžu un paraugu ņemšanas vietas atainošana 

 
 
5. attēls. Zondāžu vietas un krāsojuma paraugu noņemšanas vietas. Zondāžas numurētas no 1. 
– 5. un norādītas ar bultām, krāsojuma paraugu noņemšanas vietas norādītas ar krustu. 
 
 

  
 

6. attēls. 1. zondāžas vietas fiksācija pirms 
apmetuma noņemšanas. 18.10.2008. 

7. attēls. 1. zondāžas vietas fiksācija pēc 
apmetuma noņemšanas. Atsedzas 
zilganpelēka un sarkanīga krāsojuma slānis. 
18.10.2008. 



  
 

8. attēls. 2. zondāžas vietas fiksācija pēc 
apmetuma noņemšanas. Atsedzas 
ķieģeļsarkana un zilganpelēka krāsojuma slānis. 
18.10.2008. 
 

9. attēls. 3. zondāžas vietas fiksācija pēc 
apmetuma noņemšanas. Atsedzas 
zilganpelēka krāsojuma slānis. 18.10.2008. 

 
Zondāžu izpētes rezultātu atainošanas prasības 
Zondāžu parauglaukumus apraksta pa slāņiem. Sākot ar jaunāko krāsojuma virsslāni beidzot 
ar vecāko. Apraksta tā sasaisti ar zemāko slāni, tā trauslumu, faktūru, krāsu. Un ja ir veiktas 
analīzes laboratorijā tad arī tās pievieno, klāt. 
Veicot zondāžas izpētes atainošanu. Izmanto Plānu, notinumus, kur tiek atainotas vietas kur ir 
veiktas zondāžu kontrollaukumi. Norādot aptuvenos zondāžas kontrolaukuma lielumus. 
Tad seko zondāžas slāņu apraksts. 
Un kā papildus materiāls tiek likts klāt fotofiksācijas pirms zondāžas veikšanas un pēc 
zondāžas, un pat palielinājumus. Zem bildēm obligāti aprakstot situāciju un datējumu, kad 
veikta zondāža. 
 
Paraugu ņemšanas protokols 
Paraugu ņemšanas protokols tiek sastādīts, katram ņemamajam paraugam atsevišķi. Parauga 
ņemšanas protokolu, sagatavoja SIA RDP An, un balstoties uz šo protokolu, tad katram 
parauga arī tādu izveido aizpildot visus laukus. 
 
Paraugi materiāla analīzei 
Materiāla paraugus analīzēm ņem tik daudz, lai varētu veikt analīzes un viens identisks 
parauga apjoms tiek nodot pasūtītājam glabāšanai, kopā ar materiālu analīžu rezultātiem. 
Paraugi tiek uzglabāti slēgtā polietilēna maisiņā, kam nevar piekļūt klāt mitrums un gaiss. 

 
 



 
Slāņu stratigrāfijas 
Slāņu stratigrāfijā pēta slāņojuma secību to savstarpējās attiecības un relatīvo vecumu, lai 
noteiktu vēsturisko slāņojumu vienam uz otra. Īpaša uzmanība tiek pievērsta krāsu slāņu 
šķērsgriezumu mikroskopiskajai analīzei. 
 
Slāņu stratigrāfijas apraksts 

Iespējamais datējums Slānis Slāņa apraksts 
1 Kaļķu javas apmetums 
2 Gleznojums fresco tehnikā 

2.1. Pamattoņu slānis 
2.2. Ēnu, gaismēnu, kontūrlīniju slānis 

13.gs.b./ 
14.gs.s. 

3 Gleznojums temperas tehnikā, lai papildinātu fresco 
gleznojumu 

14.-18. gs? 4? Iespējams, vēlāku laiku papildinājumi, kontūru piezīmēšana? 
18. gs.? 5 Pārkrāsojums zilganpelēkā tonī? Vai visam gleznojumam pāri 

vai tikai lokālās vietās? Vai krāsota visa siena? 
pēc 18. gs.? 6 Krīta balsinājums, visticamāk, klāts visai sienai 
1865-1867, Felsko priekšhalle 7 Apmetums, visticamāk, klāts visai sienai 

 
Slāņu stratigrāfijas foto apraksts 

  
 
3. attēls. Sienas pārklājumu slāņu stratigrāfija 
no vecākā uz jaunāko. Stereomikroskopa 
attēls, palielinājums 5 reizes. 

 
4. attēls. Sienas pārklājumu slāņu stratigrāfija 
no vecākā uz jaunāko: 
- sākotnējais apmetums; 
- zilpelēkais krāsojuma slānis; 
- balsinājuma slāņi; 
- sekundārais apmetums. 
Stereomikroskopa attēls, palielinājums 10 
reizes. 

 



Piesāļojumu izpētes rezultātu atainošana 
 
Piesāļojumu izpētē izmantojot dažādākās metodes sāļu klātbūtnei ir iespējams norādīt sāļu 
koncentrāciju un sāļu veidus uz objekta. 
 
 
1. tabula. Rīgas Doma Ziemeļu ieejas portāla un sienu gleznojuma piesāļojuma izpētes 
rezultāti (piesāļojums – masas%). 
 

Parauga 
Nr. 

Noņemšanas vietas un parauga apraksts CaO Mg
O 

SO3 Cl NO3 Rentgenfāzu 
analīzes 
izpētes rezultāti 

RD- 14. 05. 
2007.- 01 
 

Ar skalpeli no portāla akmens virsmas 
nokasīti izsālījumi kopā ar pulverveida 
akmens korozijas produktiem. 
Pulverveida paraugs. 

0,83 0,40 1,72 0,26 0,068 NaCl;  
Ca2SO4x2H2O;  
SiO2; 
CaMg(CO3)2 

RD- 14. 05. 
2007.- 02 

Ar skalpeli no portāla akmens virsmas 
nokasīti izsālījumi kopā ar pulverveida 
akmens korozijas produktiem. 
Pulverveida paraugs. 

2,0 0,22 3,03 0,35 0,14 NaCl;  
Ca2SO4x2H2O;  
SiO2;  
CaMg(CO3)2 

RD- 14. 05. 
2007.- 03 

Portāls. Ar skalpeli izkasīta un izmantojot 
kaltu un āmuru rūpīgi izkalta java no 
šuves starp līdzās esošajiem blokiem. 
Pulverveida paraugs, paraugs ar 
lielākiem gabaliem (1 cm diametrā). 

10,52 0,06 14,96 0,24 0,094  

RD- 14. 05. 
2007.- 06 

Sienas gleznojums „Marijas kronēšana”. 
Abi noņemtie javas paraugi bija jau agrāk 
atdalījušies, zem tiem ir netīrumu slānis. 
2 javas gabali. Smalkgraudaina līdz vidēji 
graudaina gaiša java ar melniem 
netīrumiem 

0,26 0,84 0,60 0,11 0,32  

 
 
2. tabula. Literatūras dati par materiālu piesāļojuma pakāpes bīstamības izvērtēšanu, 
masas%.2 

 Zems piesāļojums. 
Mazs būvmateriālu noslogojums 
(piesāļojums), 
papildus pasākumi nepieciešami tikai 
izņēmuma gadījumos 

Vidējs piesāļojums. Nepieciešami papildus 
pētījumi, lai veiktu kopējo sāļu raksturojumu, 
papildus pasākumi veicami pēc 
nepieciešamības 

Augsts piesāļojums.  
Nepieciešams veikt plašus pētījumus 
par kopējo sāļu saturu, nepieciešami 
papildus pasākumi 
 

 zems vidējs augsts 

Hlorīdi <0,2 0,2- 0,5 >0,5 
Nitrāti <0,1 0,1- 0,3 >0,3 
Sulfāti <0,5 0,5- 1,5 >1,5 

 
 
 
 
 
 

                                                
2 T. Dettmering, H. Kollmann, Putze in Bausanierung und denkmalpflege, Verlag Bauwesen, Berlin, 
2001, 58-75 lpp. 



Fotofiksācija 
 Objekta būvelementu foto fiksācija 
Jāsagatavo divas foto dokumentācijas: viena objekta pirms, procesā un pēc restaurācijas foto 
dokumentācija saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas prasībām:  
otra - foto materiāla izstrāde kartēšanai, izsekojamības un pārmantojamības sistēmas izveidei 
(iesniedzot dokumentus šo sadaļu var pievienot indeksu formā un digitāli datu nesējā): 
Veicot detalizētu fotofiksāciju apjomīgam objekta, sākumā izstrādā fotofiksācijas shēmu, kur 
norāda fiksējamam objektam marķējumu, pēc kura tas ir atrodams shēmā un atsevišķā 
fotofiksācija. Marķējumam, mēroga skalai un krāsu skalai ir obligāti jābūt redzamam 
fotofiksācijā. 
Veicot fotofiksāciju, objekts nevar veidot ēnas – fonam ir jābūt tīram. Objekts ir jāattēlo 
pretskatā, sānskatos, no augšas un no lejas, kā arī ir jāveic tuvplāni, ja ir redzama nozīmīga 
informācija, vai raksturīgi bojājumi vai cita veida svarīga informācija, kas var kalpot, kā 
informācijas avots. Veicot foto fiksācijas darba procesā fotogrāfijās ir jāparādās veicamais 
process, pielietojamie instrumenti un materiāli. 
  
Foto dokumentācija 
Jāveic katra būvelementa foto fiksācija saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centra prasībām, lai nodrošinātu objekta foto 
dokumentācijas nosacījumus. Pasūtītājam tiek iesniegti negatīvi un kontaktkopijas (digitāliem 
uzņēmumiem jābūt ierakstītiem datu nesējā, saglabājot foto pirmatnējo uzņēmumu un 
koriģēto). 
Restaurācijas pasē fotogrāfijas izmēri 18x24cm vai 12x18cm. Obligāti aizmugurē jābūt foto 
anotācijai ar fotogrāfa uzvārdu. Obligāti melnbaltais foto, krāsainas var būt 
papildus(restaurācijas pasē). Citos dokumenta veidos var tikt izmantotas krāsainās. 
Fotogrāfijām ir jābūt labas kvalitātes.  
Izdrukas fotogrāfijām otrā pusē ir jābūt sniegtai informācijai, kas ir autors, datējums un neliels 
apraksts, kas attēlos uz fotogrāfijas. Digitālajai versijai pielikumā dod paskaidrojuma rakstu 
katrai bildei atsevišķi, sniedzot visu to pašu informāciju, kas uz izdrukātās fotogrāfijas. Ja ir 
svarīga un plašāka informācija to var aprakstīt dokumentācijai vai pie fotogrāfiju paskaidrojuma 
raksta. 
 
Fotogrāfija 



Definīcija: Attēla iegūšanas metode, kuras pamatā ir gaismas vai cita starojuma veidota attēla 
pārvēršana saglabājamā attēlā, ko veido metālisks sudrabs vai citas vielas; attēls, kas iegūts ar 
šo metodi; zinātnes, tehnikas, mākslas un sadzīves nozare, kas izmanto šo metodi.  
Mūsdienās tiek izmantots digitālais fotoaparāts, no kura tiek iegūts digitālais attēls, ko ir 
iespējams izdrukāt uz fotopapīra (glancēta, pusmatēta vai matēta) un tā radot fotogrāfiju. 
Fotogrāfijai ir jābūt labas kvalitātes. Arī fotopapīram ir jābūt labas kvalitātes. 
Fotogrāfijas izmēri, ko pievieno izpilddokumentācijai un objekta restaurācijas pasei ir 18x24 cm 
vai 12x18cm. Tā ir melnbalta, bet var būt arī krāsaina, kā papildus informācijas avots. 
Noformējot fotogrāfiju tai otrā puse ar zīmuli tiek uznesta informācija: objekta nosaukums, īss 
apraksts, fotogrāfa vārds uzvārds un fotogrāfijas uzņemšanas laiks. Un fotogrāfijas negatīva 
vai digitālā attēla nr. Un glabāšanās vieta. 
Bildes ieteicams noformēt vai nu ieliekot bildes pielīmētajos fotostūrīšos vai pielīmējot pilnīgi 
pie lapas. Bet tad informācija, kas ir uz fotogrāfijas otrās puses tiek norādīti zem fotogrāfijas. Ja 
fotogrāfija tiek ielikta fotostūrīšos tad informācija, kas ir otrā puse nav jāpārnes atsevišķi. 
Vienīgi tikai norādot nosaukumu, autoru uzņemšanas laiku. 
Fotogrāfijas līmēs uz biezāka papīra, lai līmes iespaidā tā nesakrunkojas. Arī līmei ir jābūt 
tādai, kas pēc laika neatstāj dzeltenus traipus vai kā savādi ietekmē fotogrāfiju laika gaitā. 
 
Digitālā fotogrāfija 
Definīcija: Fotogrāfija, kuras satura informācija tiek veidota, glabāta un lietota datorizētas 
informācijas formātā. Digitālā fotogrāfija ir viegli apstrādājama, uzglabājama un tiražējama, 
taču augstas kvalitātes izdruku nodrošināšanai nepieciešams labs tehniskais nodrošinājums 
(dators, programmatūra, printeris, papīrs, fotoaparāts u. c.). 
 
Iesniedzot pasūtītājam Izpilddokumentāciju un objekta restaurācijas pasi ne vienmēr ir 
iespējams pievienot visu fotofiksāciju. Tāpēc pasūtītājam iesniedz atsevišķi digitālās 
fotogrāfijas kādā no datu nesējiem. Saglabājot tajā fotogrāfijas pamat versiju un koriģētos 
datus. Šajā digitālajā versijā tad arī ievieto visas bildes, kas saistītas ar objektu. Datus kārtojot 
hronoloģiski vai procesu secībā. Ja nepieciešamas atsevišķi iesniedz aprakstu, kā iespējams 
meklēt datus.  
Digitālajām fotogrāfijām obligāti ir jābūt identifikācijas nr. Kam arī ir jāsakrīt ar izdrukāto 
fotogrāfijas nr. Un vēl norāda autoru un uzņemšanas laiku. 



 Lai digitālajā fotogrāfijā ietvertu visu nepieciešamo informāciju par fotogrāfiju( nosaukums, 
autors, datums) var izveidot atsevišķu sarakstu, kur norāda identifikācijas nr. Un tad apraksta 
visi nepieciešamo informāciju un tad digitālajai fotogrāfijai piešķir šo identifikācijas numuru tikai. 
Digitālajam attēlam ir jābūt ar vismaz 5Mpix krāsu izšķirtspēju un vismaz 600dpi grafisko 
izšķirtspēju. 
Digitālo fotogrāfiju formātiem ir jābūt tādiem, ko ir iespējams aplūkot jebkurā brīvpieejas 
lietotājprogrammā. Ietiecamākie formāti BMP, TIF, JPEG, GIF, PNG, RAW. 
Uz digitālajām fotogrāfijām nedrīkst būt uzlikām parolēm ūdenszīmēm vai kādai citai 
informācijai, kas var traucēt informācijas nolasīšanai. 
 
Fotoattēls 
Fotoattēls ir digitālais fotogrāfijas grafiskais attēlojums digitālā formātā, kas var būt iekļauts 
tekstā un izdrukājot uz parastā papīra. Parasti tas ir ilustratīvs informācijas avots, kas nesniedz 
tik plašu informāciju, kā fotogrāfija un digitālā fotogrāfija. Šim attēlu veidam ir grūti nolasīt 
smalko druku, tehniskās atzīmes, struktūru un reljefu. Foto attēls var būt arī fotogrāfijas 
atvasinājums, kas ieskenēts, vai nokopēts un pārnests uz papīra. Ja izejas materiāls ir augstas 
un labas kvalitātes tad arī fotoattēls var saturēt augstvērtīgu informāciju.  
 
Fotogrāfijas un fotoattēla digatalizēšanu 
Veicot fotogrāfijas vai fotoattēla digitalizēšanu ir jāievēro tas lai skenējums, būtu augstas 
kvalitātes. 
Veicot skenēšanu izšķirtspējai ir jābūt no 600-1200dpi, jo augstāka jo labākas kvalitātes 
skenējums tiek iegūts un tiek noskenēts pat viss sīkākā detaļa ko pēc tam apstrādājot datus 
digitāli ir iespējams aplūkot. Sīkam vai mazam attēlam var būt nepieciešama augsta 
izšķirtspēja, lai spētu nolasīt visu informāciju. 
Ietiecams lietot 24-bitu vai augstāku krāsu visos gadījumos, kuros krāsai oriģinālā ir būtiska 
nozīme, kas tiek uzlūkota kā svarīga informācija vai nozīmes nesējs. 
Veicot fotogrāfiju skenēšanu, ja tā nav uzlīmēta uz kāda cietāka pamata, tad attēlu skenē tā lai 
ir redzamas visas malas. Nekādā gadījumā nedrīkst apcirt / apgriezt pašu ieskenēto oriģinālu. 
Dokumentu, jo pētniecības vajadzībām tas nepieciešamas kā vienots veselums. Ja vien tas 
iespējams, jāatstāj arī nelielas (~ 2mm) maliņas visās četrās ārmalās. 
Attēli, kuri skenēti no neiesietiem materiāliem, nedrīkst rasties izkropļojumi. Ja tā ir sanācis 
attēls jāpārskenē. Taču gadījumos, kad iesējums ir ļoti stingrs, no tā pilnīgi izvairīties nebūs 



iespējams. Tāpēc veicot skenēšanu ir jāpieliek lielas pūles lai mazinātu izkropļojumu. Nekādā 
gadījumā digitāli to nedrīkst taisnot. 



 Minimālās prasības datu skenēšanai:  

 
 

 
 



Pielikums 
PARAUGA ŅEMŠANAS PROTOKOLS 

1. Vispārīga informācija par paraugu 
Objekts:  Rīgas Doms 
Objekta adrese:  Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 
Parauga ņemšanas datums:  
Parauga ņemšanas metroloģiskie apstākļi:  
Parauga identifikācijas Nr. RD-_ _. _ _._ _-__ 
Objekta reģistrācijas numurs RDAn un VKPAI Valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā(ja ir)  

 

2. Parauga ņemšanas iemesli 
Parauga ņemšanas iemesls (problēma) 
 

 

Parauga ņemšanas mērķis 
 

 

3. Parauga ņemšanas vieta 
Parauga ņemšanas vieta (ja nepieciešams 
atsauce uz plānu un fotogrāfijām vai 
zīmējumiem)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h=  kur h ir attālums no 
a=  kur a ir attālums no 
b=  kur b ir attālums no  

4. Paraugu ņemšanas metode 
Paraugu ņemšanas metodes apraksts 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Parauga apraksts 
Parauga apraksts (Parauga veids)  

 
 

Paraugu skaits, tilpums vai masa, vai izmēri (tilpums 
vai masa jānorāda birstošiem paraugiem, orientējoši) 

 
 

6. Paraugu iepakojums  
Paraugu iepakojuma veids, atsauksmes par parauga 
konservāciju 

 

7. Ziņas par parauga uzglabāšanu 
Paraugu iepakojuma veids, atsauksmes par parauga 
konservāciju 

 

Ja paraugs ir references paraugs, vai to ir paredzēts 
uzglabāt nezināmu laika periodu, atsauce uz parauga 
fotogrāfiju  

 

8. Testēšanas laboratorija un testēšanas metode 
Testēšanas laboratorijas nosaukums:   
Testēšanas laboratorijas adrese:  
Testēšanas laboratorijas kontaktpersona:  

 
 
Testējamie parametri un testēšanas metožu apzīmējums 
Testējamie parametri  Testēšanas metodes apzīmējums 
  
  



 

 
Paraugu ņemšanas karte 

Rīgas Doms, Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 

 



 
 
 

Parauga RD- __.__.__-____ ņemšanas vietas fotofiksācija, pirms parauga ņemšanas 

Rīgas Doms, Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 

 



 

Parauga RD- __.__.__-____ ņemšanas vietas fotofiksācija, pēc parauga ņemšanas 

Rīgas Doms, Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 

 



 
 
 
 

Parauga RD- __.__.__-____ fotofiksācija 

Rīgas Doms, Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 

 



ZONDĀŽU VIETU PROTOKOLS 
1. Vispārīga informācija par zondāžas vietu 

Objekts:  Rīgas Doms 
Objekta adrese:  Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 
Zondāžas vietas izveides datums:  
Zondāžas veikšanas metroloģiskie apstākļi:  
Parauga identifikācijas Nr. RD-_ _. _ _._ _-__ 
Objekta reģistrācijas numurs RDAn un VKPAI Valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā(ja ir)  

 

2. Zondāžas vietas veidošanas iemesli 
Zondāžas veidošanas iemesls (problēma) 
 

 

Zondāžas vietas mērķis 
 

 

3. Parauga ņemšanas vieta 
Zondāžas laukuma atrašanās vieta (ja 
nepieciešams atsauce uz plānu un fotogrāfijām 
vai zīmējumiem)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h=  kur h ir attālums no 
a=  kur a ir attālums no 
b=  kur b ir attālums no  

4. Zondāžas laukuma veidošanas metode 
Zondāžas laukuma veidošanas metodes apraksts 
 
 
 
 
 
5. Zondāžu laukuma apraksts 
Parauga apraksts (Parauga veids) 
Zondāžu parauglaukumus apraksta pa slāņiem. 
Sākot ar jaunāko krāsojuma virsslāni beidzot ar 
vecāko. Apraksta tā sasaisti ar zemāko slāni, tā 
trauslumu, faktūru, krāsu. Un ja ir veiktas analīzes 
laboratorijā tad arī tās pievieno, klāt. 

 
 
 

Paraugu skaits, tilpums vai masa, vai izmēri (tilpums 
vai masa jānorāda birstošiem paraugiem, orientējoši) 

 
 

6. Paraugu iepakojums  
Paraugu iepakojuma veids, atsauksmes par parauga 
konservāciju 

 

7. Ziņas par parauga uzglabāšanu 
Paraugu iepakojuma veids, atsauksmes par parauga 
konservāciju 

 

Ja paraugs ir references paraugs, vai to ir paredzēts 
uzglabāt nezināmu laika periodu, atsauce uz parauga 
fotogrāfiju  

 

8. Testēšanas laboratorija un testēšanas metode 
Testēšanas laboratorijas nosaukums:   
Testēšanas laboratorijas adrese:  
Testēšanas laboratorijas kontaktpersona:  

 
 
Testējamie parametri un testēšanas metožu apzīmējums 
Testējamie parametri  Testēšanas metodes apzīmējums 
  
  
 



 

 
Paraugu ņemšanas karte 

Rīgas Doms, Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 

 
 
 
 

 



 
Zondāžas parauglaukumu vietas. (Plāns, notinums, uzmērījums) 

Rīgas Doms, Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 

 
 
 



  
 

Attēls Nr. ___ nosaukums (piem. Pirms parauga noņemšanas), Datums Attēls Nr. ___ nosaukums (piem. pēc parauga noņemšanas), Datums. 
Slāņu īss apraksts 

 
 



 

SIA “Rīgas Doma pārvalde” 
 

Reģ. Nr. LV40003760722, Herdera laukums 6, Rīga, LV – 1050, tālr. 7227573 
Norēķinu konts Nr. LV77 UNLA 0050 0078 0718 9, a/s UNIBANKA 
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PRASĪBAS IZPĒTES PROGRAMMAI UN IZPĒTES DOKUMENTĀCIJAI 
 
1 Šis dokuments nosaka prasības Rīgas Doma restaurācijas darbu izpētes programmai, 

izpētes darbu dokumentācijai un izpētes darbu atskaitei.  
2 Pirms izpētes darbu uzsākšanas atbildīgajam restauratoram ir jāizstrādā izpētes darbu 

programma, kas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.  
3 Ja nepieciešams izpētes darbu veikšanai ir jāsaņem speciāla atļauja  
4 Izpētes darbu programmā iekļauj sekojošu informāciju:  
4.1 Informāciju par izpētes veicējiem un iesaistītajām organizācijām; 
4.2 Kataloga ziņas par objektu  
4.3 Īsas ziņas par objekta vēsturi un iepriekšējo izpēti un restaurāciju 
4.4 Izpētes darbu nepieciešamības pamatojums un izpētes mērķis; 
4.5 īsu objekta  tehniskā  stāvokļa aprakstu  pirms izpētes uzsākšanas. Objekta tehniskā 

stāvokļa raksturojumā iekļauj pilnu objekta fotofiksāciju; 
4.6 Izpētes mērķus un uzdevumu formulējumus; 
4.7 Izpētes darbu un metožu aprakstu un to pamatojumu; 
4.8 Informācija par nepieciešamajiem paraugiem , zondāžām un jebkuru iejaukšanos 

objektā: 
4.9 Šajā sadaļā norāda paraugu ņemšanas un/vai zondāžu/ šurfu vai cita veida iejaukšanās 

objektā metodes un izmantojamos instrumentus ; 
4.10 Šo sadaļu obligāti jāpapildina ar  paraugu ņemšanas vietu n/vai zondāžu/ šurfu vai cita 

veida iejaukšanās objektā grafisku lokalizāciju. 
4.11 Paraugu ņemšanas vietu, vietu un/vai zondāžu/ šurfu vai cita veida iejaukšanās objektā 

vietu aizsardzības pasākumus, ja nepieciešams. 
4.12 Izpētei nepieciešamo laiku. 
5 Izpētes darbu vadīšanu veic atbildīgais restaurators izpētes darbu laikā dokumentējot 

fotogrāfijas un grafiskos materiālos veiktās darbības. 
6 Izpētes laikā ņemtos paraugus dokumentē saskaņā ar pievienoto paraugu ņemšanas 

aktu; 
7 Veicot paraugu noņemšanu, ja iespējams, paraugs jānoņem divkārša apjomā nekā 

nepieciešams izpētes veikšanai. Paraugs tiek pārdalīts divās daļās,  viena parauga daļa 
tiek izmantota esošajai izpētei, savukārt otra Parauga daļa tiek uzglabāta un kopā ar 
izpētes rezultātiem un paraugu ņemšanas protokolu tiek nodota Pasūtītajam.  

8 Izpētes laikā veiktās zondāžas, šurfus un cita veida iejaukšanos objektā ar graujošām 
metodēm dokumentē  ar aprakstiem, grafisku, vizuālu informāciju un fotogrāfijām.  

9 Izpētes darbu pārskatu noformē saskaņā ar R-01 un R-02.  
10 Izpētes darbu pārskatā iekļau sekojošu informāciju: 
10.1 Informāciju par izpētes veicējiem un iesaistītajām organizācijām; 
10.2 Aprakstu par izpētes nepieciešamību un mēŗki; 
10.3 Kataloga ziņas par objektu  
10.4 Izpētes laikā noskaidrotās ziņas par objekta vēsturi un iepriekšējo restaurāciju; 
10.5 īsu izpētes metožu kopsavilkumu; 
10.6 Izpētes rezultātus un izpētes rezultātu interpretāciju; 
10.7 Izpētes pārskata pielikumā pievieno sekojošu dokumentāciju:  
10.8 fotogrāfijas; 
10.9 shēmas; 
10.10 kartogrammas; 
10.11 zondāžu, šurfu un/vai citas veida iejaukšanās objektā dokumentāciju (fotogrāfijas, 

aprakstus, zīmējumus) 



10.12 Reālo paraugu ņemšanas vietu  un zondāžu, šurfu un/vai cita veida iejaukšanās objektā 
vietu lokalizāciju plānos, sienu notinumos.  

10.13 laboratoriskās izpētes datus, laboratorijas protokolus  un paraugu ņemšanas protokolus; 
11 Izpētes pārskatu  pirms iesniegšanas Pasūtītājam to  apstiprina izpētes darbu veicējs,  

atbildīgais restaurators un Darbu vadītājs. 



IZPĒTES PROGRAMMĀ IEKĻAUJAMĀ INFORMĀCIJA 
 

1. Kataloga ziņas par objektu 
 
Objekta nosaukums: Lietot pilno nosaukumu. Ja pase ir atsevišķai objekta daļai tad liek visa objekta 

nosaukumu, un kā pakārtoto nosaukumu liek to par ko tiek veidota pase. 
  
Autors:  
  
Datējums:  
  
Materiāls  
  
Izpildījuma tehnika:  
  
Izmēri: Izmērus norāda mm 
  
Īpašnieks/ 
apsaimniekotājs: 

Īpašnieks - Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca, M. Pils iela 4, Rīga, LV-1050 
Apsaimniekotājs SIA Rīgas Doma pārvalde, Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 

  
Atrašanās vieta: Rīgas Doms, Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 

Norāda specifiski konkrētā objekta atrašanās vietu (Doma plāns ar traveju dalījumu) 
  
Pieminekļa vērtības 
grupa 

Valsts nozīmes nr.  

 
2. Darbu izpildes laiks un izpildītāji 
 
Darba laiks: Tiek norādīts darbu veikšanas periods no-līdz 
  
Darbu izpildītāji: Norādīt darbu izpildītājus: Vārds uzvārds (Minot arī viņu kvalifikāciju_ amatu, 

apliecības nr.). Izpildītāju kvalifikāciju apliecinoši sertifikāti tiek iekļauti pielikumā  
  
Organizācijas 
nosaukums: 

Nosaukums, reģ.Nr., adrese, kontaktālrunis,  

  
Darbu izpildes 
atļaujas: 

norādīt atļauju Nr. Atļauju kopijas pielikumā 

  
Pārskata 
sagatavošana: 

Tiek norādīts personas vārds un uzvārds, ieņemamais amats, kas sagatavoja izpētes 
pārskatu 

 
3. Īsas ziņas par objekta vēsturi un iepriekšējo izpēti un restaurāciju 
 
3.1. Objekta īss apraksts 
Tiek sniegts restaurējamā objekta īss apraksts - stils, kompozīcija, sižets, konstrukcijas, 
uzraksti, autora paraksts vai zīmes, izmērus, citas raksturīgas vai tipiskas pazīmes. 
 
3.2. Objekta vēsture 
 
Tiek sniegta informācija par restaurējamā objekta vēsturi – to izcelsmi, iespējamo atrašanās 
vietu, izgatavotāju, u.t.t., sekojošā formātā, norādot avotu - muzeja inventāra kartīte, grāmata, 
žurnāls, arhīva materiāls utt. izmantoto avotu saraksta noformēšanai izmantot norāžu standartu 
(ISO 690). Norādot informācijas avotu obligāti jānorāda, nosaukums, autors, izdošanas gads, 
glabāšanās vieta. Svarīgāko informāciju var pievienot, kā pielikumu, no dokumenta veicot 
atvasinājumu.  



Piemēram: 

Laiks Notikums Atsauces Piezīmes 
 
25.07.1211 

Rīgas Domakapituls saņem no bīskapa 
Alberta kādu tuvāk nedefinētu dāvinājumu 
„monasterium et clastrum cum domibus 
necessariis” celtniecībai 

LUB, 1. daļa Nr. 21 Pamatojoties uz dokumenta saturu pieņemts 
uzskatīt, ka 1211. gadā uzsākta Doma baznīcas 
akmens ēkas celtniecība. Tiek uzskatīts, ka 
baznīcas celtniecība tiek uzsākta izmantojot 
dolomīta kvadrus 

 
03.1215. 

Pilsētas ugunsgrēks, kā rezultātā 
Domkapitulia kanoniķi ceļ Marijas baznīcu 
ārpus mūriem Daugavas krastā un turpat 
uzsāk arī dzõīvot. 

Heinrich von 
Lettland, 
Livlāndische 
Chronik, XIII, 3 un 
XVIII, 6 

Šī ziņa apstiprina to, ka Doma baznīcas 
celtniecība uzsākta laikā no 1211. – 1215. 
gadam. Tiek uzskatīts, ka šajā laikā, lai 
paātrinātu celtnes būvniecību notiek pāreja no 
dolomītakmens kvadriem uz sarkanajiem māla 
ķieģeļiem. 

 
15. gs. 

Halles baznīca pārtop par baziliku. Paplašina 
baznīcu, dienvidu un ziemeļu pusē piebūvējot 
kapelas. Savienojumam ar baznīcu izlauž 
ailas ārsienās. 

Neumann Wilhelm, 
der Dom zu Riga, 
1912 

Kapelu pievienojot baznīcas zālei, kādreizējais 
eksterjers kļūst par interjeru. 

 
19. gs. 
vidus – 
beigas. 

Tiek nojauktas izbūves kapelās, kapelu 
sienas tiek noklātas ar stikla plāksnes 
saturošu apmetuma sistēmu. 

Neumann Wilhelm, 
der Dom zu Riga, 
1912 

Šajā laika posmā tiek sienās uzstādītas arī  
kapu plāksnes. 

 

3.3. Ziņas par iepriekšējo restaurāciju 
Tiek sniegta informācija par restaurējamā objekta vēsturi, glabāšanas apstākļiem, iepriekšējo 
restaurāciju un pētījumiem, norādot avotu - muzeja inventāra kartīte, grāmata, žurnāls, arhīva 
materiāls utt., sekojošā formātā. Kā arī norādot informācijas avotu obligāti jānorāda, 
nosaukums, autors, izdošanas gads, glabāšanās vieta. 
Piem. Galvenie restaurācijas darbu posmi kapitulzālē Izpildītāja ērtības labad norādīti tabulā: 
 

Laika 
periods Darbu veicējs Darbu saturs Avots 

1888. – 
1891. gads 

Vēstures un 
senatnes pētītāju 
biedrības Rīgas 
Doma būvniecības 
nodaļas 
atjaunošanas 
darbi. Kapitālais 
remonts un 
rekonstrukcija.  

Šajā laikā pamatojoties uz izpētes materiāliem rekonstruēts 
kapitulzāles, baptistērijas un sakristejas agrākais izskats. Sienas 
noklātas ar cementa apmetumu, kas satur stikla loksnes.  
 

K. Mohrmann, Ueber die 
Wiederherstellung des 
Capitelsaales  und der 
anschliessenden Räume.// 
Vierter 
Rechenschaftsbericht der 
Abtheilung der Geselschaft 
für Geschichte und 
Alterthumskunde fur den 
Rigaschen Dombau für das 
Jahr 1888. - Riga, 1889. 
 

1959. – 
1961. gads 

LPSR ZRP 
restaurācijas darbi. 

1. Krāsotas kapitulzāles velves un sienas. Brigadieris Lapsa ziņo, ka 
no iepriekšējā krāsojuma zem pēdējā krāsojuma kārtas nekas nav 
saglabājies, kas liecinātu par seniem krāsas toņiem. Tamdēļ par 
pamatu krāsojumam pieņem „Vierter Rechenschaftsbericht der 
Abteilung der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde für de 
Rigaschen Dombau für das Jahr 1888” lapa 1. Krāsvielas jaunam 
krāsojumam no RKLF emulsijas krāsām PVA. Taču tie koriģēti. 
Stilizētās lilijas velvju cekulā krāsot sarkanā un pelēkā tonī, 
mijkārtojot vienai velvei sarkanā, otrai pelēkā.  
2. Saskaņā ar protokoliem ir paredzēta akmens kolonu un konsoļu 
restaurācija. Taču nav atrodamas norādes, ka tā būtu veikta. 
3. Rekonstruēta sakristejas grīda. Līdz šiem darbiem bijusi no koka 
dēlīšu parketa, kas aizstāts ar dedzinātas zaļās un dzeltenas vāpetes 
(glazētas) māla plātnes, kādas ir atrastas baznīcas korpusa vairākās 
vietās un kuru izmēri ir apmēram 25x25 cm, un kas izgatavotas ap 
17.gs. 

Akts no 1959. gada 24. 
novembra no RVKM ZA RR-
1, Lieta Nr. 22 Rīgas Doma 
baznīca. Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzeja 
zinātniskās padomes un 
LPSR kultūras ministrijas 
Kultūras pieminekļu 
aizsardzības zinātniski 
metodiskās padomes sēžu 
un apspriežu protokoli par 
Rīgas Doma baznīcas 
restaurāciju.  
 

1981.– 
1984. gads 

LPSR ZRP 
restaurācijas darbi. 

Nav dokumentētas ziņas  

 
 



4. Izpētes darbu nepieciešamības pamatojums un izpētes mērķis 
 
Tiek aprakstīta problēma un situācija, kas pamato darbu nepieciešamību. Pēc iespējas 
detalizētāks apraksts, ja nepieciešams pievieno fotoattēlus, dokumentāciju, aktus, 
laboratoriskos pētījumus, u.tt. 
Sastāda detalizētu izpētes mērķi(ja nepieciešams pa posmiem) 
 
5. .Īsu objekta tehniskā stāvokļa aprakstu pirms izpētes uzsākšanas. Objekta tehniskā 
stāvokļa raksturojumā iekļauj pilnu objekta fotofiksāciju; 
Vēlams sniegt apkārtējās vides raksturojumu, materiāla raksturojumu un tā īpašības. 
5.1. Apkārtējās vides raksturojms 
Tiek sniegts objekta apkārtējās vides raksturojums, ņemot vērā zemāk norādītos apstākļus un 
atsaucoties uz iepriekš veiktajiem pētījumiem. Kur nepieciešams norādot uz laboratoriskajiem 
pētījumiem, veiktajām zondāžām un citiem datiem. Kā arī uz vizuālajiem novērojumiem 
objektā. 
 
Objekta novietojums 
Saule 
Vējš 
Mikroklimats (interjerā) 
Klimatiskie laikapstākļi (eksterjers) 
Temperatūra (interjers, eksterjers) 
Gaisa mitrums 
Lietus ūdens  
Gruntsūdeņi  
Ūdenī šķīstošie sāli 
Funkcionālā izmantošana (ja attiecināms, piemēram, ieeju portāli un cilvēku plūsma) 
vides piesārņojums 
sausais deponējums 
nelabvēlīgie eksponēšanas apstākļi 
Iebūves apstākļi 
Antropogēnie vides faktori 
 
5.2. Materiālu raksturojums 
Tiek sniegts materiālu raksturojums par materiālu veidiem (norādot uz laboratoriskā pētījuma 

datiem), ja nav veikti laboratoriskie pētījumu, tad precīzi objekta vizuālas apsekošanas 
datus jāsniedz pēc iespējas detalizētāk, nepieciešamības gadījumā var izmantot 
fotoattēlus, vai cita veida palīglīdzekļus, kas spēj raksturot materiāla specifiku. 

 
6. Objekta saglabātības stāvoklis, pēc vizuālajiem novērojumiem 
Šajā sadaļā aprakstot bojājumu dislokācijas, apjomus un veidus, kur, nepieciešamas dodot 
atsauces uz kartogrammām, kas pievienotas pielikumā. Kartogrammas ir obligāti. 
Kartogrammas iedala pēc materiālu tipa, materiāla klasifikācija, bojājuma veidi un bojājuma 
veida skaidrojums, un izsālojumiem. Paraugu ņemšanas vietas. 
Sniedz pēc iespējas plaāāku informāciju par objekta stāvokli. 
 
7. Vispārējs slēdziens par objekta stāvokli pirms izpētes 
Kopsavilkums par objekta stāvoklis balstoties uz iepriekš aprakstīto – vidi, materiālu, 
vizuālajiem novērojumiem un laboratoriskajiem pētījumiem. 
 



 
 
8.  Izpētes mērķus un uzdevumu formulējumus; 
 
9. Izpētes darbu un metožu aprakstu un to pamatojumu; 
Obligāti jānorāda to pamatojums, / metode (ja pirms tam ir izstrādāta metodika tad to pievieno klāt kā 
pielikumu un tekstā dodot atsauci uz attiecīgo pielikumu, ja nav tad detalizēts un sīks metodikas 
apraksts. Receptūra (pēc iespējas detalizētāk, ja ir iespēja pievieno pielikumā materiālu tehniskās datu 
lapas. Obligāti jānorāda materiālu savstarpējās proporcijas), tehnoloģija (kādas pielietotas, vai arī ir 
vēlams pielietot, labāka rezultāta sasniegšanai), materiāli, instrumenti; obligāti jāuzrāda procesu ilgums, 
atkārtoti veiktā procesa pamatojums, pārtraukšanas pamatojums; kurā procesa brīdī izdarīta 
fotofiksācija; līdzdalībnieki - citi restauratori, izpētes veicēji. 
Detalizēts apraksts. 
 
10.  Informācija par nepieciešamajiem paraugiem, zondāžām un jebkuru iejaukšanos 
objektā: 
Šajā sadaļā norāda paraugu ņemšanas un/vai zondāžu/ šurfu vai cita veida iejaukšanās 
objektā metodes un izmantojamos instrumentus ; 
Šo sadaļu obligāti jāpapildina ar paraugu ņemšanas vietu n/vai zondāžu/ šurfu vai cita 
veida iejaukšanās objektā grafisku lokalizāciju. 
Izpētes laikā ņemtos paraugu vietas dokumentē saskaņā ar pievienoto paraugu ņemšanas 
protokolu. 
Zondāžu vietas dokumentē saskaņā ar pievienoto paraugu par zondāža vietu protokols. 
Par cita veida izpētes rezultātu noformēšanu skatīties R-02 noformēšanas prasībās, vai 
saskaņot ar pasūtītāju. 
 
11. Paraugu ņemšanas vietu, vietu un/vai zondāžu/ šurfu vai cita veida iejaukšanās 
objektā vietu aizsardzības pasākumus, ja nepieciešams. 
 
12. Izpētei nepieciešamo laiku. 
 
13.  Izpētes metožu kopsavilkumu; 
 
14.  Izpētes rezultātus un izpētes rezultātu interpretāciju; 
 
15.  Izpētes pārskata pielikumā pievieno sekojošu dokumentāciju:  
 fotogrāfijas; 
 shēmas; 
 kartogrammas; 
 zondāžu, šurfu un/vai citas veida iejaukšanās objektā dokumentāciju (fotogrāfijas, 

aprakstus, zīmējumus) 
 Reālo paraugu ņemšanas vietu un zondāžu, šurfu un/vai cita veida iejaukšanās 

objektā vietu lokalizāciju plānos, sienu notinumos.  
 laboratoriskās izpētes datus, laboratorijas protokolus un paraugu ņemšanas 

protokolus; 
 Vēsturiskie izpētes materiāli (fotomateriāli, plāni, rasējumi, u.t.t ar austaucēm uz 

pirmavotu, kur glabājās, autors, gads) 
 Atļauju kopijas 
 Iesaistīto personu sertifikātu kopijas 
 Materiālu saraksts (tehniskās specifikācijas) 

 



 
 
Izpētes pārskatu pirms iesniegšanas Pasūtītājam to apstiprina izpētes darbu veicējs, atbildīgais 

darbu veicējs un Darbu vadītājs. (šī ir pēdējā lapa dokumentā) 
 
Objekts nodots    
 Iestādes nosaukums 

Nodošanas akts Nr.  ____________ 201____.g. _________ 
Pārskata kopijas 3 eks. nodotas    
 Iestādes nosaukums 
Pārskata nodošanas reģ. nummurs  201____.g.__________ 
    
DARBU IZPILDĪJA: Uzv. V. Kvalifikācija, sertifikāta Nr., paraksts 
Iestādes vadītājs    
Darbu vadītājs    
Restauratori    
Restauratori    
Restauratori     
Citi izpildītāji 
(fotogrāfs, palīgrestauratori, 
labaratorijas pētnieki, u.tt.) 

   

    
    
    
Datums    

 
 
 
 

 



PARAUGA ŅEMŠANAS PROTOKOLS 
1. Vispārīga informācija par paraugu 

Objekts:  Rīgas Doms 
Objekta adrese:  Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 
Parauga ņemšanas datums:  
Parauga ņemšanas metroloģiskie apstākļi:  
Parauga identifikācijas Nr. RD-_ _. _ _._ _-__ 
Objekta reģistrācijas numurs RDAn un VKPAI Valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā(ja ir)  

 

2. Parauga ņemšanas iemesli 
Parauga ņemšanas iemesls (problēma) 
 

 

Parauga ņemšanas mērķis 
 

 

3. Parauga ņemšanas vieta 
Parauga ņemšanas vieta (ja nepieciešams 
atsauce uz plānu un fotogrāfijām vai 
zīmējumiem)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h=  kur h ir attālums no 
a=  kur a ir attālums no 
b=  kur b ir attālums no  

4. Paraugu ņemšanas metode 
Paraugu ņemšanas metodes apraksts 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Parauga apraksts 
Parauga apraksts (Parauga veids)  

 
 

Paraugu skaits, tilpums vai masa, vai izmēri (tilpums 
vai masa jānorāda birstošiem paraugiem, orientējoši) 

 
 

6. Paraugu iepakojums  
Paraugu iepakojuma veids, atsauksmes par parauga 
konservāciju 

 

7. Ziņas par parauga uzglabāšanu 
Paraugu iepakojuma veids, atsauksmes par parauga 
konservāciju 

 

Ja paraugs ir references paraugs, vai to ir paredzēts 
uzglabāt nezināmu laika periodu, atsauce uz parauga 
fotogrāfiju  

 

8. Testēšanas laboratorija un testēšanas metode 
Testēšanas laboratorijas nosaukums:   
Testēšanas laboratorijas adrese:  
Testēšanas laboratorijas kontaktpersona:  

 
 
Testējamie parametri un testēšanas metožu apzīmējums 
Testējamie parametri  Testēšanas metodes apzīmējums 
  
  
 



 

 
Paraugu ņemšanas karte 

Rīgas Doms, Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 

 



 
 
 

Parauga RD- __.__.__-____ ņemšanas vietas fotofiksācija, pirms parauga ņemšanas 

Rīgas Doms, Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 

 



 

Parauga RD- __.__.__-____ ņemšanas vietas fotofiksācija, pēc parauga ņemšanas 

Rīgas Doms, Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 

 



 
 
 
 

Parauga RD- __.__.__-____ fotofiksācija 

Rīgas Doms, Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 

 



ZONDĀŽU VIETU PROTOKOLS 
1. Vispārīga informācija par zondāžas vietu 

Objekts:  Rīgas Doms 
Objekta adrese:  Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 
Zondāžas vietas izveides datums:  
Zondāžas veikšanas metroloģiskie apstākļi:  
Parauga identifikācijas Nr. RD-_ _. _ _._ _-__ 
Objekta reģistrācijas numurs RDAn un VKPAI Valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā(ja ir)  

 

2. Zondāžas vietas veidošanas iemesli 
Zondāžas veidošanas iemesls (problēma) 
 

 

Zondāžas vietas mērķis 
 

 

3. Parauga ņemšanas vieta 
Zondāžas laukuma atrašanās vieta (ja 
nepieciešams atsauce uz plānu un fotogrāfijām 
vai zīmējumiem)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h=  kur h ir attālums no 
a=  kur a ir attālums no 
b=  kur b ir attālums no  

4. Zondāžas laukuma veidošanas metode 
Zondāžas laukuma veidošanas metodes apraksts 
 
 
 
 
 
5. Zondāžu laukuma apraksts 
Parauga apraksts (Parauga veids) 
Zondāžu parauglaukumus apraksta pa slāņiem. 
Sākot ar jaunāko krāsojuma virsslāni beidzot ar 
vecāko. Apraksta tā sasaisti ar zemāko slāni, tā 
trauslumu, faktūru, krāsu. Un ja ir veiktas analīzes 
laboratorijā tad arī tās pievieno, klāt. 

 
 
 

Paraugu skaits, tilpums vai masa, vai izmēri (tilpums 
vai masa jānorāda birstošiem paraugiem, orientējoši) 

 
 

6. Paraugu iepakojums  
Paraugu iepakojuma veids, atsauksmes par parauga 
konservāciju 

 

7. Ziņas par parauga uzglabāšanu 
Paraugu iepakojuma veids, atsauksmes par parauga 
konservāciju 

 

Ja paraugs ir references paraugs, vai to ir paredzēts 
uzglabāt nezināmu laika periodu, atsauce uz parauga 
fotogrāfiju  

 

8. Testēšanas laboratorija un testēšanas metode 
Testēšanas laboratorijas nosaukums:   
Testēšanas laboratorijas adrese:  
Testēšanas laboratorijas kontaktpersona:  

 
 
Testējamie parametri un testēšanas metožu apzīmējums 
Testējamie parametri  Testēšanas metodes apzīmējums 
  
  
 



 

 
Paraugu ņemšanas karte 

Rīgas Doms, Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 

 
 
 
 

 



 
Zondāžas parauglaukumu vietas. (Plāns, notinums, uzmērījums) 

Rīgas Doms, Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 

 
 
 



  
 

Attēls Nr. ___ nosaukums (piem. Pirms parauga noņemšanas), Datums Attēls Nr. ___ nosaukums (piem. pēc parauga noņemšanas), Datums. 
Slāņu īss apraksts 
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PRASĪBAS RESTAURĀCIJAS DARBU METODIKAI 
 

1 Šis dokuments nosaka prasības Rīgas Doma restaurācijas darbu metodikas izstrādāšanai 
2 Rīgas Doma restaurācijas darbi norisinās metodiskās padomes uzraudzībā. Pirms 

restaurācijas uzsākšanas restauratoram ir jāaizstāv paredzamā darbu programma 
Restaurācijas metodiskās padomes sēdē. 

3 Restaurācijas darbu programmai ir jābūt iesniegtai Pasūtītājam vismaz trīs dienas pirms 
Metodiskās padomes norises dienas; 

4 Restaurācijas darbu metodika ietver sekojošas sadaļas:  
4.1 Kataloga ziņas par objektu  

4.1.1 Šajā sadaļā ietver vispārīgas ziņas par restaurējamo objektu. 
4.2 Īsas ziņas par objekta vēsturi un iepriekšējo restaurāciju 

4.2.1 Šajā sadaļā ietver informācija par izpētes procesā noskaidroto – objekta vēsturi un 
iepriekšējām restaurācijām. Ja šai sadaļai atbilstoša informācija ir apkopota, kādā 
citā dokumentā, tad drīkst atsaukties tikai uz šo dokumentu. Šim dokumentam ir 
jābūt pieejamam metodiskās padomes norises laikā. 

4.3 Objekta tehniskais stāvoklis pirms restaurācijas 
4.3.1 Šajā sadaļā restauratoram ir jāsniedz informācija par objekta saglabātības stāvokli, 

par objektā konstatētājam problēmām, to cēloņiem u.c. informācija 
4.3.2 Objekta tehniskā stāvokļa raksturojumam ir jāpievieno saglabātības stāvokļa 

kartogrammas, defektu akti, fotogrāfijas un cita informācija par objektu, kas raksturo 
tā saglabātības stāvokli pirms restaurācijas darbu uzsākšanas. 

4.3.3 Objekta tehnisko stāvokli pirms restaurācijas raksturo sekojoši: 
4.3.3.1 Raksturo objektā izmantotos materiālus, pamatojot ar izpētes darbu 

dokumentāciju, piemēram, laboratorijas slēdzieniem; 
4.3.3.2 Raksturo Objektā notiekošos korozijas un sabrukšanas procesus, pamatojot, 

ar izpētes darbu dokumentāciju, piemēram, laboratorijas slēdzieniem 
4.3.4  Ja šai sadaļai atbilstoša informācija ir apkopota, kādā citā dokumentā, tad drīkst 

atsaukties tikai uz šo dokumentu, pievienojot to pielikumā. Šim dokumentam ir jābūt 
pieejamam metodiskās padomes norises laikā. 

4.4 Restaurācijas mērķa un uzdevuma formulējums 
4.4.1 Šajā sadaļā restaurators definē darba mērķi un uzdevumu.  
4.4.2 Darba mērķi definē konceptuāli, norādot vai tiks veikta tikai objekta konservācija vai 

pilna restaurācijas programma; 
4.4.3 Restauratoram ir jāapraksta darba mērķa pamatojums; 
4.4.4 Restauratoram ir jānorāda mērķa sasniegšanai nepieciešami uzdevumi;  

5 Restaurācijas metožu apraksts un pamatojums 
5.1.1 Šajā sadaļā apraksta visas paredzētās restaurācijas metodes: 
5.1.2 Aprakstot restaurācijas metodes, tiek norādīti izmantojamie instrumenti un materiāli; 
5.1.3 Informācijas par izmantojamajiem materiāliem (tehnisko datu lapām vai cita) tiek 

pievienota pielikumā; 
5.1.4 Restaurators izmantojamos materiālus norāda precīzi un izsmeļoši, piemēram, 

uzrādot šķīdumu koncentrācijas, javas sastāvus u.c. kas nepieciešams 
veicamajiem restaurācijas darbiem. 

5.1.5 Restaurācijas metožu aprakstam pievieno pamatojumu restaurācijas metodes un 
materiālu izvēlei. 

5.2 Dokumentāciju uz kuru ir dotas atsauces restaurācijas metodikā pievieno pielikumā, tai 
skaitā tā var būt sekojoša: 

5.2.1 fotogrāfijas; 
5.2.2 shēmas; 



5.2.3 kartogrammas; 
5.2.4 laboratoriskās izpētes dati, laboratorijas protokoli un paraugu ņemšanas protokoli; 
5.2.5 citi (materiālu tehniskās datu lapas, u.t.t);. 

6 Restaurācijas metodiku pirms iesniegšanas Pasūtītājam uz metodiskās padomes sēdi 
apstiprina metodikas sastādītājs - restaurators darbu veicējs, atbildīgais restaurators un 
Darbu vadītājs. 

7 Uz darba metodikas obligāti ir jābūt virsū datējums, kad metodika izstrādātu un datums 
kad tā ir apstiprināta. 

8 Restaurācijas metodikas dokumentācija ir jāizstrādā saskaņā ar R-01, R-02 noformēšanas 
prasībām, kā arī ievērojot R-07 un R-03 prasības. 

9 Restaurācijas metodika tiek izstrādāta 4 eksemplāros un 1 eksemplārs digitālā formātā - .pdf un 
.doc, kas tiek iesniegta pasūtītājam. 
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RESTAURĀCIJAS DARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA (DIENASGRĀMATA) 
1 Restaurācijas darbus Rīgas Domā dokumentē saskaņā ar zemāk pievienoto formu.  
2 Restaurācijas darbu dokumentāciju veic tiešais darbu izpildītājs darbu veikšanas laikā; 
3 Dokumentācija tiek veikta uz iepriekšsagatavotām formām, pierakstus veicot ar roku; 
4 Dokumentācija līdz restaurācijas pabeigšanai glabājās pie tiešā darbu izpildītāja; 
5 Saskaņā ar šo dokumentu izstrādāto restaurācijas darbu dokumentāciju pievieno restaurācijas 

pasei un izpilddokumentācijai un nodod Pasūtītājam.  
6 Tabulā nr. 1 dotajā formā dokumentē veiktos restaurācijas darbus (apstrādes u.tml.). 
7 Tabulā nr.2 dotajā formā dokumentē restaurācijā izmantotos materiālus. Kopā ar formu tiek 

saglabātās izmantoto materiālu tehnisko datu lapas un restauratora rīcībā esoša dokumentācija 
par izmantoto materiālu. Dokumentāciju pievieno restaurācijas darbu veikšanas dienasgrāmatai, 
restaurācijas pasei un izpilddokumentācijai. 

8 Tabulā nr. 3 dokumentē pirms darbu uzsākšanas, darbu laikā un pēc darbu pabeigšanas veiktos 
fotofiksācijas darbus, kā arī zīmējums, rasējumus, krāsu paraugus u.c. restaurācijas laikā 
izstrādāto vizuālo dokumentāciju.  

9 Veiktos restaurācijas darbu dokumentā 1 tabulā sekojošā kārtībā: 
9.1 1. tabulā kolonnā Nr. 2 norāda restaurācijas darba, konkrētas apstrādes (attīrīšana, 

nostiprināšana u.c.), veiktā darba uzsākšanas un nobeigšanas datumu. 
9.2 1. tabulā Kolonnā Nr. 3 kolonnā Nr.2 atbilstošajam laika periodam veikto apstrādes vietu 

(piemēram, gleznas rāmis u.tml.) 
9.3 1. tabulā Kolonnā Nr. 4 apraksta veiktos darbus, tai skaitā norādot piemēroto tehnoloģiju, 

receptūru u.tml. Šajā kolonā norāda arī veiktos novērojumus darba veikšanas laikā.  
9.4 1. tabulā Kolonnā Nr. 5 norāda izmantotos materiālus,(nosaukums, un ja nepieciešams 

tulkojums uz latviešu valodu) 
9.5 1. tabulā Kolonnā Nr. 6 norāda izmantoto materiālu pielietotos daudzumus, koncentrācijas u.tml. 
9.6 1. tabulā Kolonnā Nr. 7 tiešais darbu izpildītājs restaurators apliecina ar parakstu darbu izpildi, 

kā arī atbildīgais restaurators pēc veikto darbu pārbaudes apliecina, ka šie darbi ir veikti 
atbilstoši. 

10 Restaurācijas darbos pielietoto materiālus un instrumentus dokumentē tabulā Nr. 2 sekojoša 
kārtībā: 

10.1 2. tabulā kolonnā Nr. 1 norāda izmantotos materiālus,(nosaukums, un ja nepieciešams tulkojums 
uz latviešu valodu). Un galvenos tehniskos datus (sastāvs, apjoms,u.tml.)pielikumā pievieno šo 
materiālu tehnisko datu lapas. Ja ir svešvalodā tad pievieno klāt tulkojumu. 

10.2. 2. tabulā kolonnā Nr.2 norāda izmantoto materiālu pielietotos daudzumus, koncentrācijas, masu 
attiecību u.tml. 

10.3  2. tabulā kolonnā Nr.3 norāda pielietotp materiālu ražotājfirmu – nosaukumu, adresi, ja ir izplatītāji 
Latvijā tad arī to adresi un saziņas informāciju. 

11 Ilustratīvais materiālu (fotogrāfijas, kartogrammas, shēmas un citi) dokumentē 3. tabulā sekojošā 
kārtībā 

11.1 3. tabulā kolonnā nr. 2 Datums, kad uzņemts, izstrādāts, u.tml. dotais materiāls 
11.2 3. tabulā kolonnā Nr. 3 Ilustratīvā materiāla nosaukums, īss apraksts kur veikts, pielietotās 

tehnoloģijas, materiāli, kādos apstākļos. 
11.3 3.tabulā kolonnā Nr. 4 sniedz informāciju cik eksemplāros ir pieejams izstrādātais dokuments. 

Uzskaita gan oriģinālus, kopijas. Un sniedz norādes piemēram: 2gab. Oriģināli, 2gab. Kopijas, 
1.gab. digitālā versija. 

11.4. 3. tabulā kolonnā nr. 5 norāda visu dokumentu (oriģinālu, kopiju digitālo versiju) atrašanās vietu. 
Arhīva nosaukums, atrašanās vieta un kāda ir pieejamība (ierobežota, nav pieejams, brīvpieeja) 
šim dokumentam. 

11.5. 3.tabulā kolonna Nr. 6 Kādā formātā ir pieejama informācija (.pdf, doc, .xls, .TIFF, .JPG, utml.) 
Kurā vietā glabājās: fiziskā atrašanās vietas adrese. Kā arī kurā direktorijā glabājās elektroniskais 
dokuments. 



RESTAURĀCIJAS DARBU 
VEIKŠANAS 

DOKUMENTĀCIJAS 
(DIENASGRĀMATAS) forma 



 

 

IEGULDIJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
 
Restaurators:  Vārds, Uzvārds 

Apliecības Nr. : 
Specialitāte: 
Uzņēmums:  

  
Pasūtītājs: Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca 

Reģ. Nr. 90000159994 
Adrese: M.Pils iela 4,Rīga,LV-1050 
LV29 UNLA 0050 0163 8906 1 
AS „SEB banka” 

  
Būvobjekta nosaukums un 
adrese 

Doma baznīcas un klostera ansamblis 
Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 

  
  
Projekta nosaukums  Rīgas Doma saglabāšana un sociāli ekonomiskā potenciāla 

efektivitātes uzlabošana 2. kārta Rīgas Doma torņa 
nostiprināšana 

Fonda nosaukums ERAF 3.4.3.3.aktivitāte „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem 
kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla 
efektīvā izmantošanā” 

Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.4.3.3.0/13/APIA/CFLA/002/001 
  
 Restaurācijas darbu veikšanas dienasgrāmata 

RESTAURĒJAMĀ OBJEKTA NOSAUKUMS 
Valsts aizsardzības Nr.  
Restaurācijas darbnīcas darba žurnālā reģistrācijas Nr.  

     
 Objekta restaurācijas darbu veikšanas vieta: adrese 
  
 Restaurācijas laiks  
 Objekta restaurācija uzsākta: Gads un datums/kad nodots 

restaurācijā/ 
Objekta Restaurācija pabeigta: Gads un datums /kad 
restaurācija pabeigta 
 

 
 
atbildīgā amatpersona  
(atbildīgās amatpersonas amats) 

   

 personas vārds, uzvārds paraksts un zīmogs  
Atbildīgais būvdarbu 
vadītājs  

  sertifikāta Nr. 
_____ 

 personas vārds, uzvārds Paraksts  
Restaurators    sertifikāta Nr. 

_____ 
 personas vārds, uzvārds Paraksts  



 Restaurācijas pasākumu veikšana 
1. tabula 

Šajā sadaļā darbu veicējam – restauratoram ir rūpīgi, katru dienu jāfiksē visas darbības, pielietotās, metodes, tehnoloģijas materiālu pielietošana objekta 
restaurācijas / konservācijas darbiem. 
 
Objekta nosaukums  Reģistrācijas Nr. 
 

Nr. 
p. k 

Operācijas 
uzsākšanas un 
nobeigšanas 

datums un laiks 

Dislokācijas vieta Apraksts, norādot metodi, tehnoloģiju, 
receptūru, materiālus un instrumentus, 

ilustrācijas, kura veidojas restaurācijas gaitā 

Pielietotais materiāls 
(nosaukums, tehniskie dati 

(tehniskās datu lapas jāpieliek 
klāt pielikumā)) 

Daudzums Darba 
vadītāja un 
restauratoru 

paraksti 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

       

       

       

       

       

       

 



2. tabula. Restaurācijas darbos pielietoto materiālu un instrumentu uzskaite 
 
Nr. 
p. k 

Pielietotais materiāls (nosaukums, tehniskie dati) Daudzums Ražotājfirma 

1.    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



3. tabula Ilustratīvais materiāls (fotogrāfijas, kartogrammas, shēmas un citi) 
 

Nr. 
p. k Datums Ilustratīvā materiāla nosaukums;  

uzņemšanas raksturs un apstākļi skaits 
Glabāšanās 

vieta un arhīva 
Nr. 

Elektroniskā 
dokumenta forma 

un glabāšanās vieta 
datnē 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Piezīme: Ilustrāciju uzskaitījumu grupēt pa daļām (līdz restaurācijai – restaurācijas gaitā – pēc restaurācijas), to materiālu kārtas numurus, kuri 
ievietoti Pielikumā, apzīmēti ar apli. 



 
Piemineklis nodots    
 Iestādes nosaukums 

Nodošanas akts Nr.  ____________ 201____.g. _________ 
Pases kopijas 3 eks. nodotas    
 Iestādes nosaukums 
Pases nodošanas reģ. nummurs  201____.g.__________ 
    
DARBU IZPILDĪJA: Uzv. V. Kvalifikācija, sertifikāta Nr., paraksts 
Iestādes vadītājs    
Darbu vadītājs    
Restauratori    
Restauratori    
Restauratori     
Citi izpildītāji 
(fotogrāfs, palīgrestauratori, 
labaratorijas pētnieki, u.tt.) 

   

    
    
    
Datums    
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PRASĪBAS RESTAURĀCIJAS DARBU PĀRSKATAM 
(RESTAURĀCIJAS PASE) 

 
1 Šis dokuments nosaka prasības restaurācijas darbu pārskata (restaurācijas pases) noformēšanai par 

Rīgas Domā veiktajiem restaurācijas darbiem.  
2 Restaurācijas pasi kopā ar restaurācijas dienasgrāmatu un visiem pielikumiem iesniedz Pasūtītājam viena 

mēneša laikā pēc darbu pabeigšanas 3 izdrukātos eksemplāros (cietā kopija) un vienā digitālā kopijā.  
3 Restaurācijas pasi izstrādā saskaņā ar zemāk doto formu ievērojot R-01 „Prasības dokumentu 

noformēšanai” un R-02 „Prasības grafisko darbu dokumentācijai”. 
4 Restaurācijas pase dokuments, kas satur informāciju par objekta vēsturi, izmaiņām, darbībām, 

tehnoloģijām, kas tiek veiktas objektā. 
5 Šajos dokumentos ir jāiekļauj pēc iespējas plašāka informācija, kas turpmāk kalpos kā informācijas avots 

tālākiem izpētes un regulārās aprūpes darbu veikšanai, lai saglabātu mākslas vērtības nākamajām 
paaudzēm. 

6 Vēsturisko faktu apskatā ir jāiekļauj pēc iespējas visa pieejamā informācija ar obligātām norādēm uz 
informācijas avotu, to atrašanās vietu un ja ir iespējams pievienot klāt pielikumā dokumenta atvasinājumus, 
ja nav iespējams tad izveido atsevišķu literatūras sarakstu noformējot atbilstoši bibliogrāfisko norāžu 
izveidei iekļaujot obligāti – autoru, dokumenta nosaukumu, izdošanas gadu, lappusi, dokumenta atrašanās 
vietu. 

7 Fotofiksācijai jāparāda objekta ārējie un iekšējie kopskati, logi, to tipi un detaļas (profili, metāla furnitūra), 
iekšdurvis, ārdurvis, to tipi un detaļas, vērtīgie sienu krāsojumi un cita apdare. Fotofiksācijā jāparāda arī 
ēku konstrukcijas, kur tās ir būtiskas vai arī ir atklātas apskatei.  

8 Iesniedzot pasūtītājam 3 (trīs) eksemplārus restaurācijas pases, foto pielikumā ir iekļautas fotogrāfijas 
nevis fotoattēls, kura izmēri 18x24cm vai 12x18cm. Obligāti melnbaltais foto, krāsainas var būt papildus. 
Kategoriski aizliegts uz foto materiāliem likt virsū ūdens zīmes vai kā citādi apgrūtināt informācijas 
nolasīšanu. Šo fotogrāfiju digitālā versija ir jāiesniedz arī pasūtītājam digitālajā versijā. Uz fotogrāfijām otrā 
pusē vai zem tām (ja tiek ielīmēts) norāda: foto anotācijai (kas attēlots, no kuras puses,.....), un norāda 
fotogrāfa vārdu uzvārdu un uzņemšanas datumu. Kā arī norāda negatīvu/ vai digitālās versijas glabāšanās 
vieta, neg. vai digitālās versijas nr..  

9 Pasūtītajam digitālajā versijā iesniedz visu fotofiksāciju par objektu. Iekļaujot visu informāciju, kas ir prasīts 
izdrukātai fotogrāfijai. 

10 Veicot dokumenta digatalizāciju, kas arī ir jāiesniedz pasūtītājam, digatalizēšanu veic augstā kvalitātē, lai ir 
redzami visi paraksti no atbildīgajām personām, kā arī ir redzamas fotogrāfiju, grafiku, kartogrammu - 
smalkās un tehniskās piezīmes. Skenējot dokumentus to izšķirtspējai ir jābūt vismaz 600 - 1200dpi 
izšķirtspēja fotogrāfijām un vismaz 200-400 dpi izšķirtspējai teksta daļai. Ja teksts un grafiskais attēls ir 
vienā lapā tad tā izšķirtspējai ir jābūt 600dpi izšķirtspējai. Digatilizētam dokumentam ir jābūt 1:1 kā 
izdrukātajam cietajam sējuma ar parakstiem, pazīmēm un citu informāciju, ko satur oriģinālais cietais 
sējums. 

11 Objekta restaurācijas pase ietver: 
11.1 Kataloga ziņas 
11.2 Īsas ziņas par objekta vēsturi un iepriekšējo restaurāciju 
11.3 Objekta tehniskais stāvoklis pirms restaurācijas 
11.4 Restaurācijas uzdevums 
11.5 Restaurācijas procesa apraksts 
11.6 Restaurācijas padomes lēmums 
11.7 Rekomendācijas glabāšanai, uzturēšanai, kopšanai 
11.8 Regulārās aprūpes programma 
11.9 Pielikumi 

11.9.1 foto 
11.9.2 shēmas 
11.9.3 kartogrammas 
11.9.4 laboratoriskās izpētes dati, laboratorijas protokoli un paraugu ņemšanas protokoli. 
11.9.5 citi (materiālu tehniskās datu lapas, u.t.t) 

12 Digitālā kopija – ietver: 
12.1 Oriģinālās dokumenta digitālā versija PDF formātā 
12.2 Foto dokumentācija 
12.3 Pielikumi 



12.4 Izpildshēmas, rasējumi, kartogrammas, u.t.t vektora grafikā 
  



 RESTAURĀCIJAS DARBU 
PĀRSKATA (RESTAURĀCIJAS 

PASES) forma 



 

 

IEGULDIJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 
 
Būvuzņēmējs:  Organizācijas Nosaukums 

Reģistrācijas Nr. 
Adrese 
Bankas konts 
banka 

  
Pasūtītājs: Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca 

Reģ. Nr. 90000159994 
Adrese: M.Pils iela 4,Rīga,LV-1050 
LV29 UNLA 0050 0163 8906 1 
AS „SEB banka” 

  
Būvobjekta nosaukums 
un adrese 

Doma baznīcas un klostera ansamblis 
Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 

  
Līguma Nr. Un noslēgšanas 
datums 

Izpildītāja uzskaites Nr.  
Pasūtītāja uzskaites  
Noslēgšanas datums 

  
Projekta nosaukums  Rīgas Doma saglabāšana un sociāli ekonomiskā potenciāla 

efektivitātes uzlabošana 2.kārta. Rīgas Doma torņa nostiprināšana 
Fonda nosaukums ERAF 3.4.3.3.aktivitāte „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras 

pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” 
Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.4.3.0/13/APIA/CFLA/002/001 
  
 Restaurācijas pase 

RESTAURĒTĀ OBJEKTA NOSAUKUMS 
Valsts aizsardzības Nr.  
Restaurācijas darbnīcas darba žurnālā reģistrācijas Nr.  

     
     

 Pases izdošanas datums 2014. gada ___. _______________ 
     
 Restaurācijas laiks  
 Objekta restaurācija uzsākta: Gads un datums/kad nodots restaurācijā/ 

Objekta Restaurācija pabeigta: Gads un datums /kad restaurācija pabeigta 
 

 
Organizācijas nosaukums 
atbildīgā amatpersona  
(atbildīgās amatpersonas amats) 

   

 personas vārds, uzvārds paraksts un zīmogs  
Atbildīgais būvdarbu 
vadītājs  

  sertifikāta Nr. 
_____ 

 personas vārds, uzvārds Paraksts  
Restaurators    sertifikāta Nr. 

_____ 
 personas vārds, uzvārds Paraksts  



Paskaidrojums 
Šī pieminekļa restaurācijas pase 
Piezīmes: 
Pasē jābūt atbildēm uz visiem jautājumiem, saglabājot jautājumu secību. 
Objekta izmēri uzrādāmi metriskā sistēmā – centimetros (cm), shēmas un plāni – mērogā (skatīt pie 
dokumentu noformēšanas prasībām) 
Metodika, jāapraksta precīzi un sīki (cik, kad, ko, kāpēc, materiālu datu lapas). Ja ir izstrādāts 
atsevišķs dokuments (metodika, tad to pievieno klāt pielikumā (OBLIGĀTI) uz kuru tad tekstā dod 
atsauci. 
Pase noformējama neslīdošos vāciņos, kuros ievietojamas arī fotogrāfijas 
Pases pirmajā lappusē skaidri jābūt norādītam objekta nosaukums, restauratora vārdam, uzvārdam, 
apliecības nr., objekta nosaukumam, gadam, vietai, restaurācijas pases lapu skaits. 
Ja restaurācijas procesā piedalās vairākas personas /restauratori, restauratora palīgi, u.c./, tos min 
pases beigās aiz 12 punkta. 
Pasūtītājam iesniedzamā pase var atspoguļot tikai atsevišķu fragmentu vai daļu restaurāciju, tomēr 
atsaucei uz kopējo restaurācijas procesu jābūt obligāti ( norādot - objekta kopīgo nosaukumu, pases 
nr. Autoru, gadu, vietu.) 
Pases sagatavo 3 eksemplāros. Viens eksemplārs VKPAI, divi, objekta īpašniekam. Pasi iesniedz arī 
digitāli .pdf formātā ( kur iekļauta teksta daļa un fotomateriāli, un shēmas vai rasējumi vektora 
programmā. Pasei ir jābūt 1:1 ar visiem parakstiem un pielikumiem labas kvalitātes skenējumā). 
Fotofiksāciju, noformē un sagatavo atbilstoši dokumentu noformēšanas prasībām. 
Iekļautos rasējumus jānoformē atbilstoši dokumentu noformēšanas prasībām. 
Pase jāiesniedz izdrukātā un iesietos cietos vākos. Kā, arī ierakstītam datu nesējā. 
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1. Vispārējā informācija par restaurējamo objektu 
1.1. Kataloga ziņas par objektu 
 
Objekta nosaukums: Lietot pilno nosaukumu. Ja pase ir atsevišķai objekta daļai tad liek visa objekta nosaukumu, 

un kā pakārtoto nosaukumu liek to par ko tiek veidota pase. 
  
Autors:  
  
Datējums:  
  
Materiāls  
  
Izpildījuma tehnika:  
  
Izmēri: Izmērus norāda mm 
  
Īpašnieks/ 
apsaimniekotājs: 

Īpašnieks - Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca, M. Pils iela 4, Rīga, LV-1050 
Apsaimniekotājs SIA Rīgas Doma pārvalde, Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 

  
Atrašanās vieta: Rīgas Doms, Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 

Norāda specifiski konkrētā objekta atrašanās vietu (Doma plāns ar traveju dalījumu) 
  
Pieminekļa vērtības 
grupa 

Valsts nozīmes nr.  

 
1.2. Darbu izpildes laiks un izpildītāji 
 
Darba laiks: Tiek norādīts restaurācijas darbu veikšanas periods no-līdz 
  
Darbu izpildītāji: Norādīt darbu izpildītājus(Minot arī viņu kvalifikāciju_ amatu, apliecības nr.). Izpildītāju 

kvalifikāciju apliecinoši sertifikāti tiek iekļauti pielikumā  
  
Darbu izpildes atļaujas: norādīt atļauju Nr. Atļauju kopijas pielikumā 
  
Atskaites 
sagatavošana: 

Tiek norādīts personas vārds un uzvārds, ieņemamais amats, kas sagatavoja restaurācijas 
pasi 

 
1.3. Objekta īss apraksts 
 
Tiek sniegts restaurējamā objekta īss apraksts - stils, kompozīcija, sižets, konstrukcijas, uzraksti, autora 
paraksts vai zīmes, izmērus, citas raksturīgas vai tipiskas pazīmes. 

 

2. Īsas ziņas par objekta vēsturi  
2.1. Objekta vēsture 
 
Tiek sniegta informācija par restaurējamā objekta vēsturi – to izcelsmi, iespējamo atrašanās vietu, 
izgatavotāju, u.t.t., sekojošā formātā, norādot avotu - muzeja inventāra kartīte, grāmata, žurnāls, arhīva 
materiāls utt. izmantoto avotu saraksta noformēšanai izmantot norāžu standartu (ISO 690). Norādot 
informācijas avotu obligāti jānorāda, nosaukums, autors, izdošanas gads, glabāšanās vieta. Svarīgāko 
informāciju var pievienot, kā pielikumu, no dokumenta veicot atvasinājumu.  
Izpildītāja ērtības labad Rīgas Doma hronoloģija dota šī dokumenta pielikumā. 
 
 



Laiks Notikums Atsauces Piezīmes 
 
25.07.1211 

Rīgas Domakapituls saņem no bīskapa 
Alberta kādu tuvāk nedefinētu dāvinājumu 
„monasterium et clastrum cum domibus 
necessariis” celtniecībai 

LUB, 1. daļa Nr. 21 Pamatojoties uz dokumenta saturu pieņemts 
uzskatīt, ka 1211. gadā uzsākta Doma baznīcas 
akmens ēkas celtniecība. Tiek uzskatīts, ka 
baznīcas celtniecība tiek uzsākta izmantojot 
dolomīta kvadrus 

 
03.1215. 

Pilsētas ugunsgrēks, kā rezultātā 
Domkapitulia kanoniķi ceļ Marijas baznīcu 
ārpus mūriem Daugavas krastā un turpat 
uzsāk arī dzõīvot. 

Heinrich von 
Lettland, 
Livlāndische 
Chronik, XIII, 3 un 
XVIII, 6 

Šī ziņa apstiprina to, ka Doma baznīcas 
celtniecība uzsākta laikā no 1211. – 1215. 
gadam. Tiek uzskatīts, ka šajā laikā, lai 
paātrinātu celtnes būvniecību notiek pāreja no 
dolomītakmens kvadriem uz sarkanajiem māla 
ķieģeļiem. 

 
1226. g.  

Doma baznīcā visu legātu klātbūtnē notur 
svinīgu koncilu. 

Heinrich von 
Lettland, 
Livlāndische 
Chronik, XIII, 3 un 
XVIII, 6 

Hronikā nav konkrēti minēts, kurā baznīcas daļā 
tas norisinājās, jāpiekrīt V.Neimaņa ka koncils 
varēja notikt tikai kora daļā un tadējādi neizsaka 
neko par visas baznīcas celtniecības progresu. 

 
15. gs. 

Halles baznīca pārtop par baziliku. Paplašina 
baznīcu, dienvidu un ziemeļu pusē piebūvējot 
kapelas. Savienojumam ar baznīcu izlauž 
ailas ārsienās. 

Neumann Wilhelm, 
der Dom zu Riga, 
1912 

Kapelu pievienojot baznīcas zālei, kādreizējais 
eksterjers kļūst par interjeru. 

 
1815 – 
1820 g. 

Trīs ziemeļu puses un divu dienvidu puses 
kapelu atdalīšanu no joma ar mūriem 
apmēram 4 m augstuma, virs kuriem iekārtoja 
balkonus un zem tiem iegūtajām telpām 
izveidoja pieejas no ārpuses, lai tās varētu 
izīrēt kā noliktavas, visvairāk tika sabojāta 
ziemeļu puse, kur bija sāls noliktava. 

Neumann Wilhelm, 
der Dom zu Riga, 
1912 

 

 
19. gs. 
vidus – 
beigas. 

Tiek nojauktas izbūves kapelās, kapelu 
sienas tiek noklātas ar stikla plāksnes 
saturošu apmetuma sistēmu. 

Neumann Wilhelm, 
der Dom zu Riga, 
1912 

Šajā laika posmā tiek sienās uzstādītas arī  
kapu plāksnes. 

 
2.2. Ziņas par iepriekšējo restaurāciju 
 
Tiek sniegta informācija par restaurējamā objekta vēsturi, glabāšanas apstākļiem, iepriekšējo 
restaurāciju un pētījumiem, norādot avotu - muzeja inventāra kartīte, grāmata, žurnāls, arhīva materiāls 
utt., sekojošā formātā. Kā arī norādot informācijas avotu obligāti jānorāda, nosaukums, autors, 
izdošanas gads, glabāšanās vieta. 
Piem. Galvenie restaurācijas darbu posmi kapitulzālē Izpildītāja ērtības labad norādīti tabulā: 
 

Laika 
periods Darbu veicējs Darbu saturs Avots 

1888. – 
1891. gads 

Vēstures un 
senatnes pētītāju 
biedrības Rīgas 
Doma būvniecības 
nodaļas 
atjaunošanas darbi. 
Kapitālais remonts 
un rekonstrukcija.  

Šajā laikā pamatojoties uz izpētes materiāliem rekonstruēts kapitulzāles, 
baptistērijas un sakristejas agrākais izskats. Sienas noklātas ar cementa 
apmetumu, kas satur stikla loksnes.  
 

K. Mohrmann, Ueber die 
Wiederherstellung des 
Capitelsaales  und der 
anschliessenden Räume.// 
Vierter Rechenschaftsbericht 
der Abtheilung der Geselschaft 
für Geschichte und 
Alterthumskunde fur den 
Rigaschen Dombau für das 
Jahr 1888. - Riga, 1889. 
 

1959. – 
1961. gads 

LPSR ZRP 
restaurācijas darbi. 

1. Krāsotas kapitulzāles velves un sienas. Brigadieris Lapsa ziņo, ka no 
iepriekšējā krāsojuma zem pēdējā krāsojuma kārtas nekas nav saglabājies, 
kas liecinātu par seniem krāsas toņiem. Tamdēļ par pamatu krāsojumam 
pieņem „Vierter Rechenschaftsbericht der Abteilung der Gesellschaft für 
Geschichte und Altertumskunde für de Rigaschen Dombau für das Jahr 
1888” lapa 1. Krāsvielas jaunam krāsojumam no RKLF emulsijas krāsām 
PVA. Taču tie koriģēti. Stilizētās lilijas velvju cekulā krāsot sarkanā un 
pelēkā tonī, mijkārtojot vienai velvei sarkanā, otrai pelēkā.  
2. Saskaņā ar protokoliem ir paredzēta akmens kolonu un konsoļu 
restaurācija. Taču nav atrodamas norādes, ka tā būtu veikta. 
3. Rekonstruēta sakristejas grīda. Līdz šiem darbiem bijusi no koka dēlīšu 
parketa, kas aizstāts ar dedzinātas zaļās un dzeltenas vāpetes (glazētas) 
māla plātnes, kādas ir atrastas baznīcas korpusa vairākās vietās un kuru 
izmēri ir apmēram 25x25 cm, un kas izgatavotas ap 17.gs. 

Akts no 1959. gada 24. 
novembra no RVKM ZA RR-1, 
Lieta Nr. 22 Rīgas Doma 
baznīca. Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzeja 
zinātniskās padomes un LPSR 
kultūras ministrijas Kultūras 
pieminekļu aizsardzības 
zinātniski metodiskās padomes 
sēžu un apspriežu protokoli 
par Rīgas Doma baznīcas 
restaurāciju.  
 

1981.– 1984. 
gads 

LPSR ZRP 
restaurācijas darbi. 

Nav dokumentētas ziņas  



2.3. Izmaiņas kataloga ziņās, kas noskaidrojušās restaurācijas procesā  
 
Ja restaurācijas laikā ir iegūta jauna informācija ( uzraksti, uzslāņojumi, pārbūves pazīmes, u.t.t) tad, 
norādot avotu tiek sniegtas ziņas, sekojošā formātā. 
 
Laiks Notikums Atsauces Piezīmes 
25.07.1211 Rīgas Domakapituls saņem no 

bīskapa Alberta kādu tuvāk 
nedefinētu dāvinājumu 
„monasterium et clastrum cum 
domibus necessariis” 
celtniecībai 

LUB, 1. daļa Nr. 21 Pamatojoties uz dokumenta saturu pieņemts 
uzskatīt, ka 1211. gadā uzsākta Doma baznīcas 
akmens ēkas celtniecība. Tiek uzskatīts, ka 
baznīcas celtniecība tiek uzsākta izmantojot 
dolomīta kvadrus 

03.1215. Pilsētas ugunsgrēks, kā 
rezultātā Domkapitulia kanoniķi 
ceļ Marijas baznīcu ārpus 
mūriem Daugavas krastā un 
turpat uzsāk arī dzõīvot. 

Heinrich von Lettland, 
Livlāndische Chronik, XIII, 
3 un XVIII, 6 

Šī ziņa apstiprina to, ka Doma baznīcas celtniecība 
uzsākta laikā no 1211. – 1215. gadam. Tiek 
uzskatīts, ka šajā laikā, lai paātrinātu celtnes 
būvniecību notiek pāreja no dolomītakmens 
kvadriem uz sarkanajiem māla ķieģeļiem. 

1226. g.  Doma baznīcā visu legātu 
klātbūtnē notur svinīgu koncilu. 

Heinrich von Lettland, 
Livlāndische Chronik, XIII, 
3 un XVIII, 6 

Hronikā nav konkrēti minēts, kurā baznīcas daļā 
tas norisinājās, jāpiekrīt V.Neimaņa ka koncils 
varēja notikt tikai kora daļā un tadējādi neizsaka 
neko par visas baznīcas celtniecības progresu. 

15. gs. Halles baznīca pārtop par 
baziliku. Paplašina baznīcu, 
dienvidu un ziemeļu pusē 
piebūvējot kapelas. 
Savienojumam ar baznīcu 
izlauž ailas ārsienās. 

Neumann Wilhelm, der 
Dom zu Riga, 1912 

Kapelu pievienojot baznīcas zālei, kādreizējais 
eksterjers kļūst par interjeru. 

1815 – 
1820 g. 

Trīs ziemeļu puses un divu 
dienvidu puses kapelu 
atdalīšanu no joma ar mūriem 
apmēram 4 m augstuma, virs 
kuriem iekārtoja balkonus un 
zem tiem iegūtajām telpām 
izveidoja pieejas no ārpuses, lai 
tās varētu izīrēt kā noliktavas, 
visvairāk tika sabojāta ziemeļu 
puse, kur bija sāls noliktava. 

Neumann Wilhelm, der 
Dom zu Riga, 1912 

 

19. gs. 
vidus – 
beigas. 

Tiek nojauktas izbūves kapelās, 
kapelu sienas tiek noklātas ar 
stikla plāksnes saturošu 
apmetuma sistēmu. 

Neumann Wilhelm, der 
Dom zu Riga, 1912 

Šajā laika posmā tiek sienās uzstādītas arī kapu 
plāksnes. 

 
Ja restaurācijas laikā nav iegūta jauna informācija tad, jānorāda, ka izmaiņu nav 



 3. Objekta tehniskais stāvoklis pirms restaurācijas  
 
3.1. Vides raksturojums 
 
Tiek sniegts objekta apkārtējās vides raksturojums, ņemot vērā zemāk norādītos apstākļus un 
atsaucoties uz iepriekš veiktajiem pētījumiem. Kur nepieciešams norādot uz laboratoriskajiem 
pētījumiem, veiktajām zondāžām un citiem datiem. Kā arī uz vizuālajiem novērojumiem objektā. 
 
Objekta novietojums 
Saule 
Vējš 
Mikroklimats (interjerā) 
Klimatiskie laikapstākļi (eksterjers) 
Temperatūra (interjers, eksterjers) 
Gaisa mitrums 
Lietus ūdens  
Gruntsūdeņi  
Ūdenī šķīstošie sāli 
Funkcionālā izmantošana (ja attiecināms, piemēram, ieeju portāli un cilvēku plūsma) 
vides piesārņojums 
sausais deponējums 
nelabvēlīgie eksponēšanas apstākļi 
Iebūves apstākļi 
Antropogēnie vides faktori 

 
3.2. Materiālu raksturojums un objekta tehniskais stāvoklis pirms restaurācijas 
 
Materiālu raksturojums 
Tiek sniegts materiālu raksturojums par materiālu veidiem (norādot uz laboratoriskā pētījuma datiem), 
ja nav veikti laboratoriskie pētījumu, tad precīzi objekta vizuālas apsekošanas datus jāsniedz pēc 
iespējas detalizētāk, nepieciešamības gadījumā var izmantot fotoattēlus, vai cita veida palīglīdzekļus, 
kas spēj raksturot materiāla specifiku. 
 
Objekta saglabātības stāvoklis, pēc vizuālajiem novērojumiem 
Šajā sadaļā aprakstot bojājumu dislokācijas, apjomus un veidus, kur, nepieciešamas dodot atsauces 
uz kartogrammām, kas pievienotas pielikumā. Kartogrammas ir obligāti. 
Kartogrammas iedala pēc materiālu tipa, materiāla klasifikācija, bojājuma veidi un bojājuma veida 
skaidrojums, un izsālojumiem. Paraugu ņemšanas vietas. 
Sniedz pēc iespējas plaāāku informāciju par objekta stāvokli. 
 
Vispārējs slēdziens par pieminekļa stāvokli pirms restaurācijas 
Kopsavilkums par objekta stāvoklis balstoties uz iepriekš aprakstīto – vidi, materiālu, vizuālajiem 
novērojumiem un laboratoriskajiem pētījumiem. 
 
 



4. Izpētes rezultāti un to kopsavilkums 
 
4.1. Izpētes dokumentācija 
Tiek uzskaitīta restaurējamā objekta izpētes dokumentācija sekojošā kārtībā. Šeit iekļauj gan par 
iepriekš veiktajiem izpētes darbiem, laboratoriskajiem rezultātiem, vēsturnieku, zinātnieku pētījumiem. 
Kā arī jaunākā pieejamā informācija 
 
Nr. 
p.k. 

Izpētes, pārskata nosaukums Autors Datējums Sējuma lapu 
skaits 

    
    
    
    
    
    
    

  
4.2. Izpētes rezultātu kopsavilkums 
Īss kodolīgs izpētes rezultātu kopsavilkums. Gan par iepriekš veiktajiem izpētes darbiem. Kā arī sniegt 
kopsavilkumu par jaunākajiem izpētes darbiem (laboratoriskajiem rezultātiem, vēsturnieku, zinātnieku 
pētījumiem). 
 
5. Restaurācijas uzdevums un programma 
Obligāti pievienojamā sadaļa. Ja procesa laikā mainās tad to apraksta sadaļā pie restaurācijas 
uzdevumu izmaiņām darba gaitā. 
 
5.1. Darba uzdevums 
Uzskaitīt pa punktiem ( ievērojot secību). Aprakstot katru punktu detalizēti. 
 
5.2. Darba programma 
Uzskaitīt pa punktiem ( ievērojot secību). Precīzs un detalizēts apraksts 
 
6. Restaurācijas padomes lēmums  
atreferēt, norādot datumu, protokola nr. Vietu, personas, kas piedalās ( ja iespējams pielikumā pievieno 
protokola kopiju). 
Izraksts     

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokola Nr._________20____.g.__________, [Rīga]____________ 

 



7. Restaurācijas uzdevuma izmaiņas darba gaitā, un to pamatojums 
Norādot uz restaurācijas padomes lēmumu /norādīt datumu, protokola Nr.; ja nav, norādīt, ka nav 
bijis/ 
 
Izraksts     

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokola Nr._________20____.g.__________, [Rīga]____________ 

 
 
 Ja izmaiņas nav notikušas jānorāda, ka izmaiņu nav 
 

8. Restaurācijas procesu apraksts un to pamatojums 
 
Obligāti jānorāda to pamatojums, / metode (ja pirms tam ir izstrādāta metodika tad to pievieno klāt kā pielikumu 
un tekstā dodot atsauci uz attiecīgo pielikumu, ja nav tad detalizēts un sīks metodikas apraksts. Receptūra (pēc 
iespējas detalizētāk, ja ir iespēja pievieno pielikumā materiālu tehniskās datu lapas. Obligāti jānorāda materiālu 
savstarpējās proporcijas), tehnoloģija (kādas pielietotas, vai arī ir vēlams pielietot, labāka rezultāta 
sasniegšanai), materiāli, instrumenti; obligāti jāuzrāda procesu ilgums, atkārtoti veiktā procesa pamatojums, 
pārtraukšanas pamatojums; kurā procesa brīdī izdarīta fotofiksācija; līdzdalībnieki - citi restauratori, izpētes 
veicēji. 
Detalizēts apraksts. 
 
8.1. Restaurācijas pasākumu veikšana 
 

Nr. 
p. k 

Operācijas 
uzsākšanas un 

nobeigšanas datumi 

Apraksts, norādot metodi, tehnoloģiju, receptūru, 
materiālus un instrumentus, ilustrācijas, kura 

veidojas restaurācijas gaitā 

Darba vadītāja 
un restauratoru 

paraksti 
1. 2. 3. 4. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



 8.2. Ilustratīvais materiāls (fotogrāfijas, kartogrammas, shēmas un citi) 

Nr. 
p. k Datums Ilustratīvā materiāla nosaukums; 

uzņemšanas raksturs un apstākļi skaits 
Glabāšanās 

vieta un 
arhīva Nr. 

Elektroniskā 
dokumenta 
forma un 

glabāšanās 
vieta datnē 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Piezīme: Ilustrāciju uzskaitījumu grupēt pa daļām (līdz restaurācijai – restaurācijas gaitā – pēc 
restaurācijas), to materiālu kārtas numurus, kuri ievietoti Pielikumā, apzīmēti ar apli. 
 
9. Darbu veikšanas laikā veiktie būtiskie novērojumi 
 
10. Veikto darbu izvērtējums  
 
Pieminekļa tehniskā stāvokļa izmaiņu un ārējo izmaiņu apraksts pēc restaurācijas, stāvoklis, vide, 
pielietotās tehnoloģijas, materiāli u.t.t. 
 
11. Restaurācijas padomes lēmums par veikto darbu  
/norādot datumu, protokola Nr./  

Izraksts     

 

 

 

 

 

Protokola Nr._________20____.g.____________________________ 

 

12. Rekomendācijas glabāšanai, uzturēšanai, kopšanai 
 
Regulārās aprūpes programma vismaz 10. gadiem uz priekšu. Paredzot, ka minimālo aprūpi var veikt 
pats objekta īpašnieks. Pēc iespējas detalizētāk, ar norādē, kam jāpievērš lielāka uzmanība, kādi 
pasākumi būtu jāveic. Kādi speciālisti jāpieaicina. u.t.t. 

1. Ikdienas aprūpe 
2. Ikgadējie aprūpes darbi 
3. restaurācijas darbi 

 
 
 



13. Pielikumi (ilustrācijas, akti, shēmas, u.tt.) 
 
Vizuālā materiāla saraksts 
Nr.p.k. Apraksts Atsauce (autors, izdevums, īpašnieks 
   
   
   
 
Izmantotās literatūras saraksts 
 

Nr. 
p.k. Autors/ kolektīvs Nosaukums/ 

apakšnosaukums Izdevēja iestāde vieta gads Lpp. Glabāšanās 
vieta 
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1. Pielikums  

Lai izpildītājam būtu vieglāk orientēties Rīgas Doma  
RĪGAS DOMA HRONOLOĢIJA 

Kristietības sākums 
Latvijā 

Ap 1180 Meinards, Lībekas pilsētas Zēgebergas (Segeborg) abatijas Augustīniešu klostera kanoniķa ierašanās Livonijā. 

 1184 Meinarda vadībā uzceļ koka kapelu Ikšķilē, kuru novēl Jaunavas Marijas aizbildniecībai 
 1185 Meinarda vadībā uzcēla akmens pili un baznīcu Ikšķilē, kā arī akmens pili Mārtiņsalā (castrum Holme) 
 1186 Meinards saņem Brēmenes arhibīskapa Hartviga II kanonisko misiju un pilnvaras, un tiek iesvētīts par pirmo bīskapu jaunizveidotajā 

Ikšķiles bīskapijā. Pirms iecelšanas par bīskapu Meinards Brēmenes arhibīskapu Hartvigu II un domkapitulu iepazīstina ar Līvzemē 
veikto klātiene. Šajā tikšanās reizē, saskaņā ar vēsturiskām liecībām, ir bijis klāt Alberts fon Bushevdens, 

 1196. gada 
14.augustā 

Mirst Bīskaps Meinarda un tiek apglabāts Ikšķiles baznīcā.  

 1196 Pēc Meinarda nāves par Ikšķiles bīskapu kļūst Bertolds 
 24.7.1198 Kaujā pie Rīgas kalna, kuru krustneši gan uzvarēja, bīskaps Bertolds krita, viņu nogalināja kāds līvs vārdā Imants 

 29.03.1199. Pāvests Inocents III iesvēta Brēmenes bīskapijas kanoniķi Albertu par trešo Livonijas (Ikšķiles) bīskapu 
 05.10.1199. Pāvests Inocents III izdod krusta kara bullu ar aicinājumu krusta karam Livonijā. 
 1201 Bīskaps Alberts iepērk zemi pie Rīdziņas upes tuvāk Daugavas ietekai jūrai, un svinīgā ceremonijā pasludina šo vietu par pilsētu, un 

sevi par jaunās pilsētas dibinātāju. Šo gadu oficiāli uzskata par Rīgas pilsētas dibināšanas gadu. 
 1202 Bīskapa Alberta palīgs Teoderihs ar dibina garīgu bruņinieku ordeni – Kristus bruņinieku brāļus, ko vēlāk pazīst ar Zobenbrāļu ordeņa 

nosaukumu. 
Pirmais Doms 1206 Līvu nonāvēts priesteris Ioliannes tiek apbedīts Rīgas 1. Domā (Pirmā Doma atrašanās vieta nav precīzi identificēta) 

 1210.gada vasara Kuršu uzbrukums Rīgai (rīdzinieki nodedzina lībiešu ciemu ārpus mūriem, kura teritorijā atradās arī dažas tirgotāju mājas) 

Tagadējais Doms 1211. 25. jūlijs Zemes ierādīšana (Pamatakmens likšana) Doma celtniecībai ārpus pilsētas mūriem (iespējams, sākta celtniecība)  

 20.02.1214. Pāvests Inocents III atbrīvo Rīgas bīskapiju no Brēmenes arhibīskapa uzraudzības. 
 1215 Liels ugunsgrēks pilsētā, nodeg pirmais Doms, Domkapituls pārceļas uz jauno teritoriju (aktivizējas jaunā Doma celtniecība, mainās 

būvmateriāls, pāreja no dabīgā akmens blokiem uz ķieģeļiem 
 01.12.1225. Svētās Romas impērijas ķeizara Frīdriha II dēls Vācijas karalis Heinrihs VII, pamatojoties uz Alberta lūgumu, piešķīra Albertam 

principātu pār Līvzemi, Latviju un piejūras apgabalu ar tiesībām kalt naudu, dibināt pilsētas komūnu Rīgā (fundandi civitem in Riga) un 
arī citas tiesības, kādas ir zemes valdniekam. Tādējādi, Alberts kļuva par Vācijas valsts firstu. 

 17.03.1226. Modenas bīskaps Vilhelms notur koncilu jaunuzbūvētajā Domā (gatava altāra daļa un šķērsjoms, no pusgatavās draudzes telpas tos 
atdala siena) 

 1229 Mirst bīskaps Alberts 
Arhibīskapa 
sēdeklis 

1251 Rīgas bīskapam piešķirts arhibīskapa tituls 

 1254 Pavests Romā aicina sekmēt iesākto Rīgas Doma būvi 
 1263 (?) Pabeigta krustejas būve 
 1300-1374 Rīgas virsbīskapi Romā aizstāv savas tiesības pret ordeni 
 14.gs. beigas Bīskaps Meinarda pīšļi pārvesti uz Rīgas Domu, kur sākumā tos apglabāja altāra ziemeļu pusē, pēc tam ievietoja speciāli sagatavotā 

nišā. 1883.gadā arheologa A.Buhholca vadībā šo nišu atverot, konstatēts samērā labi saglabājies galvaskauss un skeleta paliekas. 
 1407 J.Sobes Ulenbroka klostera dārgumu glabātāja kapa plāksne (transepta rietumu sienā) 
 1440. Hermaņa Krūzes bīskapa palīga kapa plāksne (ziemeļu puses 3.kapellā) 
 1451 Rīgas Virsbīskapam jāsamierinās ar to, ka ordeņa mestrs tiek apglabāts Rīgas Domā zem altāra grīdas (līdzšim tikai virsbīskapi un 

bīskapi bijuši apglabāti zem altāra grīdas) 
 15.gs. (?) Halles baznīca pārtop par baziliku (paceļ vidusjoma sānu sienas, izveidojot apaļos logus; paaugstina torņa mūri, vecajā daļā vietumis 

aizmūrējot lielos atvērumus- arkas, logailas u.c.; izveido piramidālu astoņšķautņu nobeiguma smaili). 
 15.gs. beigas (?) Paplašina baznīcu, dienvidu un ziemeļu pusē piebūvējot kapelas (savienojumam ar baznīcu izlauž ailas ārsienās). Garīdznieku solu 

sānu kokgriezumi (altārdaļas ziemeļu pusē Ādams un Ieva, dienvidu pusē Marija Magdalēna) 
 1517. gada 31. 

oktobris 
- Augustīniešu mūks Martins Luters pienaglo pie Vittenbergas pils baznīcas durvīm savas 95 tēzes. Sākas reformācija. 

 1524 „Svētbilžu grautiņi” Rīgas Domā 
 1525 Ticības brīvības pasludināšana Rīgai 
  1525. gads - Pirmā zināmā grāmata latviešu valodā - Manceļa "Vade Mecum". Latviešu rakstības sākums. 
 1540  Dažādi remonti (Doms īpašnieks faktiski ir pilsēta) 
 1547 Lielais ugunsgrēks (pilnībā nodeg gotiskais tornis, ērģeles un tuvākā baznīcas daļa) 
 1551. gada 

16.decembris 
Tiek panākts vienošanas par izlīguma summu 18.000 marku apmērā, ko maksā pilsēta Rīgas Arhibīskapam 

 1563 Vilhelma Brandenburga - pēdējā Doma katoļu virsbīskapa kapa piemineklis (transepta ziemeļdaļā uz grīdas) 
 1582 Polijas ķēniņa Stefana Batorija dāvināšanas raksts Rīgai ar kuru pilsēta iegūst neapstrīdamas īpašuma tiesības uz Domu  

 1589 Studentu luktas (transepta dienviddaļā) 
 1594-1595 Uzcelts jauns tornis (ar piramidālu smaili un divām galerijām) 
 1599 Ap Doma ,,pelēko kapsētu" uzceļ mūri 
Ērģeles 1601 Uzbūvē jaunas ērģeles (ērģeļbūves meistars J. Rābs) 
 1604. Mazās Ģildes akmens epitāfija (dienvidu pusē starp I.un2.kapellu) 
 17.gs.l.puse 

(+1623.) 
N.Ekes -burggrāfa kapa piemineklis (transepta ziemeļu pusē) 

 17.gs.l.cet. Tīzenhauzenu akmens epitāfija (ziemeļpuses 2.kapellas sienā) 
 1633-1634  Vidusjoma jumtu pārklāj ar vara plāksnēm 
 1641. Kancele (meist.T.Heincs) 
 1656 Krievu karaspēkam aplencot Rīgu, apšaudes laikā tiek bojāts jumts, tam nepieciešams lielāks remonts 

 17.gs.v. Melngalvju ģerbonis un koka paneļi (l.pilārs dienvidu pusē) 
 17.gs.b. Melngalvju soli 
 1666 Sabrūk Sv. Pētera tornis, bailēs no līdzīgas nelaimes, ar metāla enkuriem tiek nostiprināts Doma tornis 

 17.gs.2.p. Mengdena kokā grieztā epitāfija (transepta ziemeļu daļā) 

 1689 Gleznotāja Korta Meiejera darbība baznīcā (apglezno 20 velvju laukumus, durvis uz krustejas austrumu spārnu) 

1689 - Tiek pabeigts Bībeles tulkojums latviešu valodā (māc. E.Gliks). 

 1709 Baznīca cieš pavasar plūdos (ūdens līmenis baznīcā gandrīz cilvēka augumā) 



 1710 Rīgas aplenkums (pilsētā iemet vairāk nekā 8000 bumbu; tiek stipri bojāta arī baznīca ) 
 1727 Vidusjoma jumta remonts (jumts ilgstoši (17 gadus)- kopš bombardēšanas - netika labots; pārbūvē austrumu zelmini, kapitāli remontē 

vidusjoma jumtu, uzliek tam jaunu vara plākšņu klajumu) 
 1734 No jauna uzbūvē ziemeļu puses sānjoma jumtu (maina jumta slīpumu, līdz ar to daļēji aizsedz apaļos logus un dekoratīvās nišas) 

 1736 Dienvidu sānjoma jumta remonts (maina jumta slīpumu, līdz ar to daļeji aizsedz apaļos logus un dekoratīvās nišas) 

 1744 Baznīca cieš pavasara plūdos (aprīlī pieved smiltis, ar ko aizbērt izskalotās kapenes; jūnijā atsāk dievkalpojumus) 

 1772 Katrīna II aizliedz turpmāk apbedīt baznīcās visā Krievijas Impērijā. Vadoties no sanitāriem apsvērumiem Rīgas rāte pavēl iemērīt 
Rīgas pilsētas kapus ārpus pilsētas, uz kurieni pārved apbedījumus arī no Doma. Baznīcas kuģa līmenis tiek pacelts par ... m 

Tornis 1775 Nojauc torņa smailes daļu virs vaļējās galerijas (tornis bija kļuvis nestabils) 
 1776 Nojauktās smailes vietā uzceļ šodien redzamo barokālo nobeigumu 

 1786 Baznīcā notiek apjomīgi remontdarbi (to laikā tiek iznīcināts liels skaits interjera iekārtas priekšmetu un apdares detaļu) 

 1812-1815 Kara apstākļos baznīca pārvērsta par pārtikas noliktavu 

 1816 -1820 Remonta darbi - t.s. altāra telpas pārbūve (pārdala ar šķērssienu, aiz kuras ierīko jauno sakristeju; apsīdas apakšējā līmenī izkaļ 
jaunus logus), ieviestas izmaiņas kancelē. 

 1821 E.Boses glezna "Kristus apskaidrošana"(pēcRafaela orģināla) unkokā grieztās skulptūras meistars P.Imhofs (Marijas kapellā) 

 1856 Pārbūvēta ziemeļu ieejas portāla priekštelpa (šajā laikā tiek nojauktas dažādas piebūves pie baznīcas sienas kā ziemeļu, tā rietumu 
pusē) 

 1883.-1884. Doma ērģeles (būvēja Walker firma Vācijā Ludvigsburgā 
 1883. Vitrāžas: 1 .Dievmāte un Tīzenhauzenu dzimtas pārstāvji; 2.Doma baznīcas 1 .pamatakmens iesvētīšana darinātas Meijera darbn 

Minhenē pēc G.Vernera meta (ziemeļu puses 2.kapella) 
 1883 Vitrāžas:3. Livonijas ordeņa mestrs Pletenbergs 1525.gadā nodod ticības brīvības aktu; 1621.gadā Rīgā sveic Zviedrijas karali 

Gustavu II Ādolfu -Meijera darbn. Minhenē (ziemeļu puses 3. Kapella) 
 1885 Vitrāžas: Apastuļi Pēteris un Pāvils (transepta ziemeļaustrumu logā) un Mozus un Eliass (transepta dienvidaustrumu logā) dar.Urbana 

darbn. Drezdenē pēc A.Ditriha meta 
 1895.-1896. Altārtelpas logu vitrāžas : Rute un Arpa ar vīra māti Naemi kruscelēs, Kristus un Kristus ar mācekļiemEmmauā, un rozete virs triumfa 

arkas,dar. Rīgā Kālerta un Vēbera darbnīcā 
 1902 Vitrāžas: Skati no sv. Martina un sv. Jura dzīves E.Todes darinātas Rīgā 

 1896 Altāris(arh.V.Neimaņa mets, ozolkoks) ar 4 evaņģēlistu figūrām(tēln. Folca mets dar.kokgriez. K.Zālefelds) 

 1885-1914 Rīgas Vēstures un senatnes pētītāju biedrības Rīgas Doma būvnodaļas veiktie remonta un restaurācijas darbi baznīcā un krustejā 

 1912 Dibināta „Miera latviešu draudze” (Tagadējā Rīgas Doma draudze) 

Latviešu katedrāle 20.04.1923 Saeimas lēmums, kas atņem Latvijas Evaņģēliski – luteriskās baznīcas katedrāli – Jēkaba baznīcu un atdod to Romas katoļu 
baznīcai lietošanā („Miera latviešu draudze” zaudē iespēju tur noturēt dievkalpojumus kā līdz šim) un piešķir Latvijas Evaņģēliski – 
luteriskās baznīcas bīskapam tiesības lietot Rīgas Domu.  

 21.10.1923 Pēc Doma vācu draudzes uzaicinājuma „Miera latviešu draudze”, kā arī Garnizona draudze Dievkalpojumus sāk noturēt Rīgas Domā. 
Doms ir mājvieta ir 5 draudzēm 

 1931. gada 
novembris 

Latvijas Evaņģēliski – luteriskās baznīcas bīskaps K.Irbe atkāpjas no amata sakarā ar valsts iejaukšanos baznīcas iekšējās lietās. 

 01.12.1931 Sakarā ar konfliktu par Doma pārvaldīšanu Doma vācu draudze atstāj baznīcu 

 1932 Par Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapu tiek iesvētīts māc. Teodors Grīnbergs. Doms faktiski kļūst par Latvijas 
evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa katedrāli. 

 1959. gada 11. 
maijs 

Latvijas PSR Kultūras ministra pavēle Nr. 498 par Doma apsardzību un saglabāšanu Valsts Rīgas vēstures muzejam 

 1959. gada 16. 
maijs 

Rīgas Doma draudze ir spiesta atstāt Domu 

Padomju laiks 1959-1962 Altāris tiek demontēts, tiek ievietoti krēsli ar skatu uz ērģelēm un baznīca tiek pielāgota koncertzāles vajadzībām (arhitekti V. Druģis 
un E. Slavietis) 

 1981-1984 Baznīcas ērģeļu rekonstrukcija (Nīderlandes ērģeļbūves firma „Flentrop Orgelbau Zaandam”), interjera remonts, un rekonstruētas 
visas inženiernierkomunikācijas. Paralēli atjaunots torņa smailes vara apšuvums, pulksteņi, abu galeriju margas, izgatavots jauns 
gailis un restaurēta lode; daļēji atjaunots jumtu segums; restaurēts austrumu zelmiņa dekoratīvās lilijas un vējrādis; bēniņos iekārtotas 
ekspluatācijas laipas; iekārtota torņa automātiskās ugunsdzēšanas sistēma; uzstādītas iekārtas gaisa kondicionēšanai zālē un tornī 
izbūvētas telpas to izvietošanai. Arhitekts – J. Galviņš) 

Dievkalpojumi 1988.g. 09. 
oktobris 

Dievkalpojums: aizlūgums par Tautas fronti, tās dibināšanas kongresa laikā. Pirmais dievkalpojums kopš 1959.gada 

 1989 Tiek atsākti regulāri dievkalpojumi. Doma draudze atgriežas Domā. 

 1991 1991.gada Barikāžu laikā Doma kapelās tiek izveidotas lazaretes medicīniskās palīdzības sniegšanai. Doms kļūst par atbalsta punktu 
Vecrīgas sargiem. 

 29.08.1993 Par arhibīskapu tiek konsekrēts tagadējais arhibīskaps Jānis Vanags 

 1995-1999 Doma ziemeļu sienas sanācijas darbi 

 2000 Uzsākta vidusjoma koka konstrukciju renovācija 

 2004 Doms slēgts sakarā ar būvkonstrukciju nedrošību. Pēc kolonnu apstīpošanas tas no jauna atvērts. Dienvidu sānjoms paliek  slēgts 
apmeklētājiem. 

 2005.g. 22.jūnijs Saeima pieņem „Doma baznīcas un klostera ansambļa likumu”, Domu atdodot atpakaļ Latvijas evaņģēliski luteriskajai Baznīcai 

 
 
































