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1. modulis: Mantojums 

Spechale tiešsaistes kurss
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1. modulis: Mantojums 

Saturs
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1. modulis: Mantojums 

Mantojums 

Kas tas ir?

1. Kas ir mantojums?

Eiropas Kultūras mantojuma gads - EKMG2018: https://youtu.be/hl6fBCluFXk

Noskaties video. 

Kādi mantojuma 
elementi tajā ir 
atspoguļoti?

Vai spēj tos 
identificēt un 
raksturot?

ATSLĒGAS VĀRDI: mantojums; 
kultūras mantojums; dabas 
mantojums

https://youtu.be/hl6fBCluFXk
http://www.youtube.com/watch?v=hl6fBCluFXk
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1. modulis: Mantojums 

Mantojums 

Kas tas ir?

Vai tās ir senās celtnes, arheoloģiskās paliekas un 
pasaulslavenie mākslas darbi?

Vai tās ir dabas ainavas un savvaļa?

Vai tie ir ticējumi un rituāli? Tradicionālie amati, 
senās dziesmas un stāsti?  

Vai viss iepriekšminētais un citi elementi? 

Tas pilnīgi noteikti ir plašs jēdziens, ko nevar skaidri 
definēt dažos vārdos.

1. Kas ir mantojums?

[fotoattēli]
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1. modulis: Mantojums 

Kultūras mantojums ir vieno  kādu konkrētu cilvēku grupu.

To veido tradīcijas, ticība, cilvēku būvēta vai 
dabā veidojusies vide, ko konkrētas kopienas 
iekšienē izprot, izbauda un glabā kā dārgumu, 

uztverot to kā konkrētās cilvēku grupas 
tagadnes vērtību, kā arī vērtību, ko 

nepieciešams saglabāt un nodot nākamajām 
paaudzēm.

1. Kas ir mantojums?

Vai vari nosaukt un raksturot dažus savas 
kultūras mantojuma piemērus?

[fotoattēli ar 
piemēriem]
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1. modulis: Mantojums 

Mantojums izpaužas daudzveidīgi:

Tas attiecas gan uz dabas objektiem un 
resursiem, kultūras ainavām un citiem 
cilvēka radītiem darbiem, gan uz dabas un 
cilvēka kopīgi radītiem objektiem;

Tas ietver gan fiziskas, monumentālas 
vietas un darbus, gan nemateriālus, 
pastāvīgi mainīgus kultūras identitātes 
izteiksmes veidus;

1. Kas ir mantojums?

[fotoattēli ar 
piemēriem]
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Tas var ietvert

elementus un izteiksmes līdzekļus ar augstu 
māksliniecisko vērtību (piem., mākslas 
darbi, monumenti), 

kā arī funkcionālāka rakstura priekšmetus 
(piem., priekšteču izmantotās 
lauksaimniecības, ēdiena gatavošanas vai 
utilitāru artefaktu izgatavošanas metodes);

1. Kas ir mantojums?

[fotoattēli ar 
piemēriem]

1. modulis: Mantojums 
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Mantojumu veido tikpat daudzas

pasaulē nozīmīgas vietas un darbi, kas ir 
uzskaitīti un aizsargāti saskaņā ar 
starptautiskām konvencijām, 

cik dabas veidojumi, kultūras priekšmeti un 
prakse, kas ir zināmi un kam ir liela vērtība 
tikai nelielas kopienas iekšienē.

1. Kas ir mantojums?

1. modulis: Mantojums 
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Ar mērķi aizsargāt šīs neaizstājamās vērtības UNESCO
(Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras 
organizācija) 1972. gadā pieņēma 

Konvenciju par pasaules kultūras un 
dabas mantojuma aizsardzību. 

1. Kas ir mantojums?

UNESCO Pasaules 
mantojuma oficiālā vietne: 
UNESCO Pasaules 
mantojuma centrs 

https://whc.unesco.org/

1. modulis: Mantojums 

https://whc.unesco.org/
https://whc.unesco.org/
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UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā šobrīd ietilpst 

1121 dabas un kultūras objekti, kam pēc Pasaules 
mantojuma komitejas ieskatiem piemīt ievērojama 
universāla vērtība, un kas ir jāsaglabā nākamajām 
paaudzēm. 

Šīs aizsargājamās 
vietas atrodas 167 
valstīs 5 pasaules 
kontinentos.

1. Kas ir mantojums?

Izpēti interaktīvo 
karti
https://whc.unesco.org/
en/interactive-map/

1. modulis: Mantojums 

https://whc.unesco.org/en/interactive-map/
https://whc.unesco.org/en/interactive-map/
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Dabas mantojums

Klimata ārkārtas situācija ir izgaismojusi jaunus 
aspektus, kas norāda uz mūsu planētas dabiskā līdzsvara 
un dažādības aizsargāšanas un saglabāšanas izšķirošo 
nozīmi.

Patiesībā „dabas mantojuma” ideja kā vērtība, ko 
nepieciešams saglabāt un aizsargāt, nostiprinājās tikai 
pēc tam, kad cilvēce atskārta, kādi draudi sagaida mūsu 
planētas ekosistēmas. 

1. Kas ir mantojums?
1.1. Dabas mantojums

Fotoattēli

1. modulis: Mantojums 
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Viens no šādiem draudiem ir bioloģiskās daudzveidības 
zaudēšana. Saskaņā ar Starptautiskās Dabas un dabas 
resursu aizsardzības savienības (IUCN) Apdraudēto sugu 
Sarkano sarakstu, šobrīd vairāk nekā 30 000 sugu visā 
pasaulē draud iznīkšana.

1. Kas ir mantojums?
1.1. Dabas mantojums

Fotoattēli

Apdraudēto sugu Sarkanais saraksts

(IUCN): https://www.iucnredlist.org/

Eiropā: 
https://www.iucn.org/regions/europe/our
-work/european-red-list-threatened-
species

Pēc jaunākā Sarkanā saraksta (publicēts 2019. gada jūlijā)
datiem Portugāle ir ceturtajā vietā starp Eiropas valstīm pēc
apdraudēto putnu sugu skaita.

Portugālē apdraudētās floras saraksts (tiks pabeigts 2020.
gada jūnijā): https://listavermelha-flora.pt/inicio/
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https://www.iucnredlist.org/
https://www.iucnredlist.org/
https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/european-red-list-threatened-species
https://listavermelha-flora.pt/inicio/
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Ilgtspējas jēdziens, kas pirmo reizi tika minēts 

„Bruntlandes ziņojumā”1978. gadā, pilnīgi noteikti ir 
viens no galvenajiem jēdzieniem, lai gūtu izpratni par 
dabas mantojuma būtisko lomu un mērogu:

„Ilgtspējīga attīstība ir attīstība, kas atbilst 
pašreizējām vajadzībām, neietekmējot nākamo 
paaudžu spēju piepildīt savas vajadzības. ”

Mantojuma un ilgtspējas jēdzieni ir cieši saistīti no 
dabas mantojuma viedokļa!

1. Kas ir mantojums?
1.1. Dabas mantojums

JANE GOODALL - Mother Earth (Māte Zeme)

: https://youtu.be/48mxaQtbUdU
(PT, IT, FR, CR subtitri)
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https://youtu.be/48mxaQtbUdU
http://www.youtube.com/watch?v=48mxaQtbUdU
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Patiesībā, kad tu saproti dabas resursu vērtību un mūsu 
pienākumu nodot tos nākamajām paaudzēm, pastāv 
lielāka iespēja, ka pievērsīsi lielāku uzmanību savu 
ikdienas darbību ietekmei uz Zemes dabiskajām 
ekosistēmām.

Dabas mantojuma saglabāšanas pamatā 
ir ilgtspējas veicināšana!

Kā to izdarīt?

1. Kas ir mantojums?
1.1. Dabas mantojums

Apskatiet dažus labus 
piemērus:

Nature Now (Daba tagad): 

https://youtu.be/-S14SjemfAg (ANGĻU 

VALODĀ)

1. modulis: Mantojums 

http://www.youtube.com/watch?v=-S14SjemfAg
https://youtu.be/-S14SjemfAg
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Portugāle

Kastru Verde, biosfēras rezervāts

UNESCO atzina šo Alentežu reģionā (Portugāles dienvidos) 
esošo teritoriju par valsts svarīgāko labības stepes teritoriju, 
vienu no apdraudētākajām ainavām Vidusjūras reģionā un 
humanizētu ekosistēmu ar augstu dabisko vērtību. 

Uzzini vairāk:

Video Promocional - Castro 
Verde - Uma Janela Sobre a 
Planície

Castro Verde

1. Kas ir mantojums?
1.1. Dabas mantojums

Īsumā par biosfēras rezervātiem 

https://www.youtube.com/watch?v=Gkz

ar079rKI (ANGĻU VALODĀ)

http://www.unesco.org/new/en/n

sciences/environment/ecological
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https://www.youtube.com/watch?v=OT9h9ChDpz8
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/europe-north-america/portugal/castro-verde/
https://www.youtube.com/watch?v=Gkzar079rKI
http://www.youtube.com/watch?v=Gkzar079rKI
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Portugāle

LIFE Montado-Adapt 

Šī projekta mērķis ir veicināt Montado sistēmas ieviešanu 
Portugālē un Spānijā, mazinot klimata pārmaiņu sekas un 
palielinot ilgtspēju ekonomiskā, sociālā un vides līmenī.

https://www.lifemontadoa

dapt.com/index.php

1. Kas ir mantojums?
1.1. Dabas mantojums

LIFE programma finansē vides 

projektus Eiropā.

Finansēto projektu saraksts ir atrodams 

šeit:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Project

s/index.cfm

1. modulis: Mantojums 
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1. Kas ir mantojums?
1.1. Dabas mantojums

Itālija 

Ekovilla „La Casa Rotta” („Salauztā māja” ) 

La Casa Rotta ir apvienība, ko ir nodibinājusi jauniešu grupa ar nolūku 

atjaunot pamestu fermas māju un pārvērst to par kopīpašuma 

projektu, tikšanās un pulcēšanās centru; aktīvu kultūras laboratoriju; 

dažādu zināšanu apmaiņas saskares punktu; telpu vides jomā 

ilgtspējīgas prakses eksperimentiem. 

LaCasaRotta: SākumsLa Casa Rotta ir Globālā ekociematu tīkla
biedrs.
https://ecovillage.org/

Portugālē skatīt https://redeconvergir.net/
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https://www.lacasarotta.com
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1. Kas ir mantojums?
1.1. Dabas mantojums

Latvija

EnterGauja klasteris, nevalstiska organizācija

EnterGauja klasteris ir sadarbības tīklā balstīta 
organizācija ar galveno mērķi - veicināt Gaujas 
nacionālo parku kā kopīgu un augstas konkurētspējas 
tūrisma galamērķi. 

Klastera biedri pārstāv valsts sektora organizācijas, 
piemēram, pašvaldības, Latvijas Dabas aizsardzības 
pārvaldi, uzņēmējus, kā arī pētniecības un izglītības 
iestādes. 

EnterGauja īsteno daudzus mārketinga projektus 
pārstāv dažādus galamērķus tūrisma gadatirgos un 
uztur vairākus tūrisma sekmēšanas kanālus, 
izmantojot vienotu zīmolu EnterGauja. 

Organizācija ir samazinājusi piedāvājuma 
sadrumstalotību, nodrošinājusi tūrisma galamērķu 
uzlabojumus un iedvesmojusi vienotam skatījumam 
uz dabas un kultūras resursu iesaisti tūrismā.

https://youtu.be/jYK9bwvFDEs

1. modulis: Mantojums 

Mājaslapa: https://www.entergauja.com/en/

Skatīt arī: 

https://www.youtube.com/watch?v=OhbUM_2_6IM

http://www.youtube.com/watch?v=jYK9bwvFDEs
https://youtu.be/jYK9bwvFDEs
https://www.entergauja.com/en/
https://www.youtube.com/watch?v=OhbUM_2_6IM
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1. Kas ir mantojums?
1.1. Dabas mantojums

Horvātija

Velebita kalna biosfēras rezervāts

Velebita kalns ir Horvātijā pirmais biosfēras rezervāts, par tādu 
tiekot pasludinātam 1978. gadā tūlīt pēc pasaules biosfēras 
rezervātu tīkla izveides. 

Velebits ir lielākā kalnu grēda Horvātijā, kuras garums ir 
aptuveni 145 km, un platums – 30 km. Šīs kalnu grēdas 
skaistums slēpjas augu un dzīvnieku sugu bagātībā, karsta 
formu dažādībā, lielos mežos un neskaitāmās iezīmētās kalnu 
takās. Viena no slavenākajām kalnu takām ir 57 km garā 
Premužičas taka, kas savieno Ziemeļu un Centrālo Velebitu. 

Visa kalnu grēdas teritorija ir aizsargājams dabas parks, un 
atsevišķām tās daļām (Ziemeļu Velebits un Paklenica) ir 
nacionālā parka statuss. 

https://www.youtube.com/watch?v=eJO

Vf_8XgVo

Uzzini vairāk par Velebita kalna 

biosfēras rezervātu:

1. modulis: Mantojums 
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1. Kas ir mantojums?
1.1. Dabas mantojums

Horvātija

CROSTO observatorija

CROSTO – Horvātijas Ilgtspējīga tūrisma observatorija – ir 
Tūrisma institūta ilgtermiņa starptautisks pētniecības projekts. 
Observatorija tika izveidota sadarbībā ar Pasaules Tūrisma 
organizāciju (UNWTO), lai uzraudzītu un izmērītu tūrisma 
ilgtspēju Horvātijā. 

Tūrisma galamērķu ilgtspējas uzraudzības praktiskie iemesli 
galvenokārt ir labāka sabiedrības informētība lēmumu 
pieņemšanai, efektīva risku pārvaldība, lielāka sabiedrības 
iesaiste un atbalsta sniegšana ieinteresētajām pusēm tūrisma 
jomā. 

1. modulis: Mantojums 
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Mēs esam apskatījuši labi organizētu procesu piemērus. Taču 
ikviens no mums kā pilsonis ir aicināts iesaistīties centienos 
veidot ilgtspējīgu nākotni visā pasaulē un mūsu zemē.

Sauszemes ekosistēmu aizsardzība ir tikai viens no 17 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ir noteikusi Apvienoto 
Nāciju Organizācija, dēvētiem arī par Tūkstošgades mērķiem.

Katrs nelielais žests ir būtisks. Un tavā teritorijā tavs 
ieguldījums ir īpaši nozīmīgs!                                    

1. Kas ir mantojums?
1.1. Dabas mantojums

IAM ir pieejami ANO mājaslapā 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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Ilgtspējas veicināšana ir tikai viens labs iemesls aizsargāt 
dabas mantojumu...

Vēl viens labs 
iemesls ir tas, ka 
nesabojāta daba ir 
mājvieta ne tikai 
savvaļas augiem un 
dzīvniekiem. Tā ir 
arī mūsu dzīvotne, 
un galu galā 
neaizvietojams 
labklājības, 
veselības un … 
skaistuma avots! 

1. Kas ir mantojums?
1.1. Dabas mantojums

Your Planet (Tava planēta): 

https://youtu.be/0IiRjzduIt0
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Bet ko mēs domājam, kad atsaucamies uz dabas 
mantojumu kā formālu kategoriju?

Lai tiktu iekļauts UNESCO Pasaules dabas mantojuma 
sarakstā, objektam jāpiemīt vērtībai šādos līmeņos 
(dabas kritēriji*):

- ietver unikālas dabas parādības vai teritorijas, kam 
piemīt ārkārtējs dabas skaistums; 

- atspoguļo būtiskus Zemes vēstures posmus;

- demonstrē būtisksu ekoloģiskus un bioloģiskus 
procesus;

- satur svarīgas dabiskas dzīvotnes. 

1. Kas ir mantojums?
1.1. Dabas mantojums

Uzzini vairāk:

*UNESCO Pasaules mantojuma saraksts  -

Dabas un kultūras kritēriji Atlases kritēriji

1. modulis: Mantojums 
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Piešķirts pasaules mantojuma statuss sniedz būtiskus 
ieguvumus, piemēram:

- Atpazīstamību visā pasaulē kā vietai 
ar ievērojamām īpašībām, tādējādi 
iegūstot lielākas ekonomiskās 
iespējas (jo īpaši, ar tūrisma 
starpniecību);

- Papildu aizsardzību pret resursu 
pārmērīgu izmantošanu;

- Piekļuvi finansējumam teritorijas 
aizsardzībai un saglabāšanai.

1. Kas ir mantojums?
1.1. Dabas mantojums

[fotoattēli]
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Šos ieguvumus izmanto šādi objekti, kas jau ir iekļauti 
Pasaules mantojuma sarakstā:

- Monte San Giorgio (Itālija un Šveice) 
https://whc.unesco.org/en/list/1090

- Madeiras lauru koku meži (Laurisilva) (Portugāle)
https://whc.unesco.org/en/list/934

- Plitvices ezeru nacionālais parks (Horvātija) 
https://whc.unesco.org/en/list/98

- Chaîne des Puys - Limānas (Limagne) nomata 
tektoniskā arēna (Francija)  

1. Kas ir mantojums?
1.1. Dabas mantojums

Izskati PM karti atkārtoti un noskaidro, kuri citi dabas objekti ir 
iekļauti sarakstā:
https://whc.unesco.org/en/interactive-
map/?search=&type=natural

1. modulis: Mantojums 
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https://whc.unesco.org/en/list/934
https://whc.unesco.org/en/list/98
https://whc.unesco.org/en/interactive-map/?search=&amp;type=natural
https://whc.unesco.org/en/interactive-map/?search=&amp;type=natural
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Paralēli UNESCO PM sarakstam eksistē arī citi valsts 
un Eiropas mēroga instrumenti īpaši vērtīgu 
dabas teritoriju aizsardzībai.

Dabas rezervāti, savvaļas dzīvnieku 
patvēruma vietas vai rezervāti, biosfēras rezervāti, 
dabas parki ir tikai daži no teritoriju veidiem 
klasifikācijā, kas ir paredzēta savvaļas dzīvnieku un 
augu, bioloģiskās daudzveidības un dabisku 
ekoloģisku procesu aizsardzībai. 

1. Kas ir mantojums?
1.1. Dabas mantojums

Natura 2000: 
https://youtu.be/ciSagzQ8zEs (EN)

1. modulis: Mantojums 

https://youtu.be/ciSagzQ8zEs
http://www.youtube.com/watch?v=ciSagzQ8zEs
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Aizsargājamās teritorijas vai dabas saglabāšanas teritorijas ir 
vietas, kas saņem aizsardzību, pateicoties to atzītajām dabas, 
ekoloģiskajām un/vai kultūras vērtībām.

Pastāv vairāki aizsargājamo teritoriju veidi, kas ir atkarīgi no 
katras valsts likumiem un iesaistīto starptautisko organizāciju 
regulām.

Aizsargājamās teritorijas ir būtiskas bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai, jo aizsargājamās teritorijas statuss nodrošina 
aizsardzību pret apdraudēto sugu dzīvnieku medībām.

Aizsargājamo teritoriju pastāvēšanas mērķis ir uzturēt 
ekoloģisko līdzsvaru un maksimāli samazināt urbanizācijas, 
industrializācijas, intensīvas lauksaimniecības un zvejniecības 
prakses, kā arī citu potenciāli destruktīvu cilvēka veiktu darbību 
negatīvo ietekmi.  

1. Kas ir mantojums?
1.1. Dabas mantojums

GAUJAS 
NACION
ĀLAIS 
PARKS

1. modulis: Mantojums 
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Kas ir dabas rezervāti un parki?

Dabas rezervāti un parki ir sauszemes vai jūras teritorijas, 
kas nav vai ir minimāli izmainītas cilvēka darbības 
rezultātā, kas saglabā tās dabisko raksturu un ietekmi ar 
minimālu cilvēka klātbūtni vai bez tās, un kas ir aizsargāta 
un pārvaldīta ar mērķi saglabāt tās dabisko stāvokli.

1. Kas ir mantojums?
1.1. Dabas mantojums

https://natura2000.eea.europa.eu/

Apmeklē Natura 
2000 tīmekļa vietni 
un uzzini, cik daudz 
aizsargājamo 
teritoriju atrodas 
tuvākajā apkārtnē 
un Eiropā.

1. modulis: Mantojums 

https://natura2000.eea.europa.eu/
https://natura2000.eea.europa.eu/
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Kas ir ģeoparks?

Ģeoparka mērķis ir veicināt dabas un kultūras mantojuma 
aizsardzību, novērtēšanu un attīstību, īpašu uzsvaru liekot 
uz ģeoloģisko mantojumu.

UNESCO globālam ģeoparkam jāietver 
noteikts skaits īpaši svarīgu ģeoloģisko 
objektu, kas atbilst noteiktiem zinātniskās 
kvalitātes, retuma, estētiskās pievilcības vai 
izglītojošās vērtības kritērijiem, bet to 
vērtība var būt arī arheoloģiska, ekoloģiska, 
vēsturiska vai kulturāla rakstura.

1. Kas ir mantojums?
1.1. Dabas mantojums

uzzini vairāk:
UNESCO globālie ģeoparki | Apvienoto Nāciju Izglītības, 

zinātnes un kultūras organizācija

1. modulis: Mantojums 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/
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Ģeoparkam ir tieša ietekme uz teritoriju, ietekmējot tās 
iemītnieku dzīves apstākļus un vidi. Tā mērķis ir ļaut 
iemītniekiem atgūt teritorijas mantojuma vērtības un 
aktīvi iesaistīties teritorijas kultūras atdzīvināšanā 
kopumā.

UNESCO Globālo ģeoparku saraksts: 

UNESCO Globālo ģeoparku saraksts

1. Kas ir mantojums?
1.1. Dabas mantojums

Pārliecinies, ka tas nav tikai dabas 

jautājums! Azoru salas: 
https://youtu.be/GWGQOTA0-Kk

daži ģeoparki Portugālē

Azoru salu ģeoparks: https://www.azoresgeopark.com/index.php

Arukas UNESCO globālais ģeoparks: http://www.aroucageopark.pt/en/

Naturtežu UNESCO globālais ģeoparks https://www.naturtejo.com/

1. modulis: Mantojums 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/list-of-unesco-global-geoparks/
http://www.youtube.com/watch?v=GWGQOTA0-Kk
https://youtu.be/GWGQOTA0-Kk
https://www.azoresgeopark.com/index.php
http://www.aroucageopark.pt/en/
https://www.naturtejo.com/
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Apdomājot šos jautājumus, pilnīgi noteikti tev ir zināmi daudzi 
citi dabas dārgumi, kuri nav formāli atzīti par aizsargājamiem...

Dabas mantojumu veido visu veidu vide, kas kalpo par mājām 
cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem. 

Palūkojies ārā? 

Tev apkārt esošajai dabiskajai videi ir svarīga loma Zemes 
dabiskā līdzsvara nodrošināšanā. 

Tāpēc attiecības, ko veido ar apkārtējo vidi, atspoguļosies ne 
tikai uz tava reģiona ekosistēmu ilgtspēju, bet arī uz globālo 
dabas līdzsvaru.

1. Kas ir mantojums?
1.1. Dabas mantojums

1. modulis: Mantojums 



This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Kultūras mantojums

Iepriekš apskatījām dažus piemērus tam, kādi objekti var iegūt 
kultūras mantojuma statusu. Vai spēj atceries kādus no tiem?

Celtnes, arheoloģiskās paliekas, lauku ainavas, tradicionālie 
mākslas un amatu veidi, rituāli un svētki, valoda, dziesmas... 
milzīga elementu dažādība, kas veido vienotu kultūras 
mantojumu un kam ir vērtīga loma kopienā kā cilvēku grupā.

Kultūras mantojums ir pamats kopienas identitātes un 

nepārtrauktības izjūtai. Kopienas ilgtspēja nav iespējama, ja šis 

mantojums netiek nodots no paaudzes paaudzei.

1. Kas ir mantojums?
1.2. Kultūras mantojums

Cultural Heritage: What is It?
(Kultūras mantojums: kas tas ir?)
https://youtu.be/14oBaxbYbDw

1. modulis: Mantojums 
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Lai tiktu iekļauti Pasaules mantojuma sarakstā, objektiem 
jāpiemīt ievērojamai un universālai vērtībai, un jāatbilst vismaz 
vienam no desmit atlases kritērijiem (kultūras kritēriji*):

- cilvēku radošuma ģenialitāti apliecinošs mākslas darbs;
- atspoguļo būtisku mijiedarbību starp cilvēku vērtībām noteiktā laika 

posmā vai pasaules kultūras apgabalā saistībā ar arhitektūras un 
tehnoloģiju attīstību, monumentālo mākslu, pilsētu plānošanu vai 
ainavas dizainu;

- unikāla vai vismaz neparasta liecība par kultūras tradīciju vai civilizāciju, 
kas pastāv vai ir izzudusi;

- izcils celtnes veida, arhitektūras vai tehnoloģiju ansamblis vai ainava, kas 
atspoguļo (a) nozīmīgu(-s) cilvēces vēstures posmu(-s);

- izcils piemērs tradicionālai cilvēku apmetnes vietai, zemes vai jūras 
izmantošanai, kas ir raksturīga noteiktai kultūrai (vai kultūrām), vai 
cilvēku mijiedarbībai ar vidi;

- tiešā vai materiālā veidā saistīts ar notikumiem vai sadzīves tradīcijām, 
idejām vai ticējumiem, kā arī mākslas vai literatūras darbiem ar 
ievērojamu un universālu nozīmi.

1. Kas ir mantojums?
1,2. Kultūras mantojums

Uzzini vairāk:

*UNESCO Pasaules mantojuma saraksts  -

Dabas un kultūras kritēriji

Atlases kritēriji

1. modulis: Mantojums 

https://whc.unesco.org/en/criteria/
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Kultūras mantojums ir kopienas kopīgais 
mantojums.

To veido materiāli un nemateriāli elementi, kas ir 
laika gaitā līdzās pastāvoši un atrodas nepārtrauktā 
mijiedarbībā. Kultūras mantojums aptver darbus un 
izteiksmes līdzekļus, kuru izcelsme meklējama dažādos 
laika posmos, un pat dažādās telpās, taču kam ir vienota
loma cilvēces vēsturē.

1. Kas ir mantojums?
1.2. Kultūras mantojums

fotoattēli

Aplūkosim dažus klasificētu materiālo kultūras 
mantojuma objektu piemērus:

1. modulis: Mantojums 
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Portugāle

Garnizona robežpilsēta Elvaša un tās nocietinājumi 

Šī vieta, kas tika plaši nocietināta laika posmā no 17. līdz 19. 
gadsimtam, ietver lielāko bastionu sauso aizsarggrāvju sistēmu 
pasaulē. Nocietinājuma sienu iekšpusē pilsētā atrodas barakas un citas 
militāras celtnes, kā arī baznīcas un klosteri. Lai gan Elvašā ir 
atrodamas atliekas no 10. gadsimta, pilsētas nocietināšana sākās pēc 
Portugāles neatkarības atgūšanas 1640. gadā. Nocietinājumus, ko 
projektējis holandiešu jezuītu tēvs Kosmanders, ir labākais saglabājies 
holandiešu nocietinājumu celtniecības skolas piemērs visā pasaulē. 

Šis objekts tika iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā 2012. 
gadā.

Garnizona robežpilsēta Elvaša un tās nocietinājumi

Ekskursija Elvašā | Apmeklē UNESCO pasaules mantojuma pilsētu vietējā gida pavadībā

1. Kas ir mantojums?
1.2. Kultūras mantojums

Elvas World Heritage (Elvašas pasaules 
mantojums): 
https://youtu.be/5S4pt0TTTD8

1. modulis: Mantojums 
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Latvija

Kultūras mantojums Līgatnes ciematā, Gaujas nacionālajā parkā

Jau vairāk nekā 200 gadus Līgatnes vārds ir cieši saistīts ar Līgatnes 
papīrfabriku. Tās vēsturiskais centrs kopā ar tā vēsturiskajām papīrfabrikas 
ēkām un fabrikas strādnieku koka mājām ir valsts nozīmes pieminekļi. 
Apmeklējot Līgatni, var iztēloties 19. gadsimta strādnieku ikdienas dzīvi, 
ielūkoties dārzeņu uzglabāšanai izmantotajās pagrabu alās, kā arī alā 
nobaudīt vietējos vīnus vai apmeklēt vietējos amatniekus.

2011. gadā Līgatnes ciemats saņēma apbalvojumu kā Eiropas izcilāko 
tūristu galamērķu (EDEN) nacionālais uzvarētājs, pateicoties īstenotajiem 
centieniem saglabāt un attīstīt Līgatnes rūpniecisko mantojumu.

Līgatnes ciemats ir unikāls ar to, ka tā teritorijā ir liela resursu bagātība -
daba kā, piemēram, Gaujas upe, Līgatnes dabas takas savvaļas apskatei, 
slepenais objekts „X” - pazemes bunkurs, kas minams pie padomju perioda 
mantojuma.

1. Kas ir mantojums?
1,2. Kultūras mantojums

Video: https://vimeo.com/31078080

1. modulis: Mantojums 
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Horvātija

Dubrovnikas vecpilsēta – UNESCO mantojums

Dubrovnika ir pilsēta pie Adrijas jūras piekrastē Horvātijas
dienvidu daļā. 1979. gadā Dubrovnikas pilsēta tika
iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma objektu sarakstā.

Viduslaikos Dubrovnika bija Ragusas republikas, kas bija
nozīmīgs spēks Vidusjūras reģionā, galvaspilsēta. Lai gan
1667. gadā pilsēta smagi cieta zemestrīcē, Dubrovnika
spēja saglabāt tās skaistās gotikas, renesanses un baroka
stila baznīcas, klosterus, pilis un strūklakas.

1. Kas ir mantojums?
1.2. Kultūras mantojums

Pastaiga gar vecpilsētas mūriem: 

https://www.youtube.com/watch?v=uG

hSSeFttUA

1. modulis: Mantojums 

https://www.youtube.com/watch?v=uGhSSeFttUA


This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Itālija

Savojas karaļnama rezidences, Turīna

Savojas karaļnama rezidences ietver apjomīgu īpašumu virkni, kurā ietilpst 22 

pilis un villas, ko sākot no 1562. gada administratīviem un atpūtas nolūkiem 

Turīnā un tās apkārtnē ir veidojuši Savojas hercogi. Vienpadsmit no šī īpašuma 

daļām atrodas Turīnas centrā, savukārt, pārējās 11 ir izvietotas pilsētas 

apkārtnē saskaņā ar radiālo plānu.

Šīs celtnes ir izcili piemēri Eiropas monumentālajai arhitektūrai un pilsētu 

plānošanai 17. un 18. gadsimtā, izmantojot stilu, izmērus un telpu, lai 

neparastā veidā un materiālā izteiksmē attēlotu absolūtas monarhijas 

dominējošo doktrīnu.

Šis īpašums tika iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā 1997. gadā.

1. Kas ir mantojums?
1.2. Kultūras mantojums

Savojas karaļnama rezidences
Sīkāka informācija:
Savojas karaļnama rezidences
Turīna (Pjemonte - Itālija) (Video)
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http://www.youtube.com/watch?v=94ZCo4nfLCk
https://whc.unesco.org/en/list/823
https://www.youtube.com/watch?v=3lqB2MOVaFQ
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Kultūras mantojums ir kolektīva atmiņa un nozīme.

Dažām valstīm pastāv reāli un tūlītēji fiziskā mantojuma 

iznīcināšanas draudi (jo īpaši teritorijām, kurās notiek 

bruņots konflikts). Kad tas notiek, šāds zaudējums ir 

postošs kopienas kolektīvajai vēsturei un identitātei.

Steidzamā kārtā vai nē, bet mantojuma saglabāšana un 

valorizācija ir izšķiroša visos reģionos. Dažas laika radītās 

sekas attiecībā uz būvēto mantojumu var būt 

neatgriezeniskas. Ņem vērā, ka dažos gadījumos 

pārmērīgām tūrisma aktivitātēm laika gaitā var būt 

negatīva ietekme uz mantojuma saglabāšanu. 

1. Kas ir mantojums?
1.2. Kultūras mantojums

Mantojuma vērtība

1. modulis: Mantojums 

https://www.youtube.com/watch?v=K1_f-GqaHHo
http://www.youtube.com/watch?v=K1_f-GqaHHo
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Kultūras mantojumu veido materiālu un nemateriālu 
aspektu kopums. 

Paralēli celtnēm un citiem fiziski eksistējošiem objektiem, 
pastāv arī citas kultūras izpausmes, kam ir būtiska loma 
cilvēku kulturālās identitātes noteikšanā. 

Uzzināsim vairāk par nemateriālo kultūras 
mantojumu – dzīvo mantojumu!

1. Kas ir mantojums?
1.2. Kultūras mantojums

The Mediterranean diet

(Vidusjūras diēta): 

https://youtu.be/XFiIgmwFzzk

1. modulis: Mantojums 
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Nemateriālais kultūras mantojums (NKM) stāsta par 
kultūrainavām un kultūrvidi, to izcelsmi un mērķi, par 
elementiem, kas sasaista kopienu ar tās vēsturi un 
materiālajiem sasniegumiem.  

Materiālais un nemateriālais kultūras 
mantojums nepastāv viens bez otra. 

Īpaša uzmanība NKM tiek pievērsta kopš 2003. gadā UNESCO 

ratificēja Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma 

saglabāšanu. 

NKM ietver „mutiskās tradīcijas, tēlotājmākslu, sociālo praksi, 

rituālus, svētku pasākumus, zināšanas un praksi saistībā ar 

dabu un Visumu vai tradicionālās amatniecības zināšanas un 

prasmes.”

1. Kas ir mantojums?
1.2. Kultūras mantojums

Uzzini vairāk:
NKM tīmekļa vietne: 
https://ich.unesco.org/en
UNESCO │ Kas ir nemateriālais 
mantojums?

1. modulis: Mantojums 

https://ich.unesco.org/en
https://ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-00003
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UNESCO Nemateriālā 
kultūras mantojuma 
sarakstā šobrīd 

ietilpst 549
elementi, kas atrodas 
127 valstīs. 

Noskaidro, kuri no 
tiem reprezentē tavu 
valsti!

https://ich.unesco.org/en/dive
Aicinājums ienirt nemateriālā kultūras 
mantojuma pasaulē: 
https://youtu.be/kuTSC9TB5Ds

1. Kas ir mantojums?
1.2. Kultūras mantojums

1. modulis: Mantojums 
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1. Kas ir mantojums?
1.2. Kultūras mantojums

Cante Alentejano – polifoniskā dziedāšana no 
Alentežu – iekļauta Cilvēces NKM sarakstā 2014. gadā. 
https://youtu.be/_Pn53uSYwOM (ENG)
https://www.youtube.com/watch?v=xaUjkEsoFFU (PT)
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HORVĀTIJA

MEŽĢĪŅU DARINĀŠANA – UNESCO NEMATERIĀLAIS KULTŪRAS 
MANTOJUMS

Mežģīņu darināšanaHorvātijā ir gadsimtiem 
ilgi lolota tradīcija, jo īpaši nelielās lauku 
kopienās. Horvātijas galvenie mežģīņu 
darināšanas centri atrodas Pagas un Hvaras 
salās, kā arī Lepoglavas pilsētā. 

Sākotnēji mežģīnes darināja mūķenes 
izmantošanai ceremoniālos nolūkos. Laika 
gaitā mežģīnes tika iekļautas 
tradicionālajos tērpos un apavos, jo 
mūķenes nesavtīgi nodeva savas adīšanas 
prasmes parastajiem ļaudīm. Tādējādi 
mežģīņu darināšanas tradīcija ienāca katrā 
mājā.

Uzzini vairāk:

https://www.youtube.com/wa

tch?v=JuMHTNeUDrI

1. modulis: Mantojums 

https://www.youtube.com/watch?v=JuMHTNeUDrI


This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

NKM pēc sava rakstura atšķiras no materiālā kultūras 
mantojuma. Tas tiek nepārtraukti pārinterpretēts un 
pārveidots, tāpēc tas pastāvīgi attīstās.

NKM izpausmju noteikšanai un saglabāšanai ir 
nepieciešama tiešāka vietējo kopienu iesaistīšanās , jo 
NKM izpausmes nepastāv bez to faktiskajiem 
praktizētājiem.  

Tie ir šī mantojuma nesēji un sargātāji, un tas nevar 
pastāvēt atsevišķi no šiem cilvēkiem!

1. Kas ir mantojums?
1.2. Kultūras mantojums

Ēdiens ir kultūra
Ēdiens ir mantojums!

Kas jums ir nemateriālais mantojums?

1. modulis: Mantojums 

https://www.youtube.com/watch?v=Mr4Zo1jW_7k
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Aizsardzība un saglabāšana ir galvenie aspekti, runājot par 
mantojumu.

Apzinīgi un atbilstoši aizsardzības pasākumi ir būtiski, lai 
nodrošinātu mantojuma elementu un prakses aizsardzību. 

Pirmais kultūras mantojuma saglabāšanas solis ir tā zināšana 
un baudīšana! 

Kādus tavā valstī/ reģionā esošos kultūras prakses veidus un 
dabas/ kultūras elementus, tavuprāt, būtu jāizpēta un 
jāsaglabā kā kultūras mantojums?

Nākamā sadaļa ir veltīta mantojuma saglabāšanai.

1. Kas ir mantojums?
1.2. Kultūras mantojums

Ķīnas nemateriālais kultūras mantojums

1. modulis: Mantojums 

https://www.youtube.com/watch?v=mVw-ZlZQaTo

