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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Mantojums un identitāte

Portugāles mazpilsētas Mertolas (Mértola) stāsts

20. gadsimta septiņdesmito gadu beigās arheologu un 
muzeologu grupa ieradās Mertolā, nelielā pilsētiņā Alentežu 
(Portugāles dienvidos) vidienē, lai izpētītu nesen atklātos 
arheoloģiskās paliekas, īpašu uzmanību pievēršot paliekām, 
kuru izcelsme ir meklējama islāma un viduslaiku periodos.

Pētnieku komanda bija aizrautības pilna par stāstiem, ko 
stāstīja zem zemes apraktās senās celtnes un arheoloģiskie 
fragmenti, taču viņi arī stingri ticēja, ka izpratne par šo 
mantojumu, tā saglabāšana un novērtēšana ir darbs, kas 

jāveic ar vietējo kopienu un tās labā.

2. Kultūras mantojuma 
saglabāšana 

2.1. Mantojums un identitāte

Atslēgas vārdi: identitāte, 
sadarbība, kopienas iesaiste, 
apdraudētais mantojums, 
mantojuma saglabāšana un 
aizsardzība  
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Protams, pētnieki ieradās, lai veltītu savu darbu vietējai 
vēsturei, vēstures mantojumam, mākslas un kultūras 
mantojumam, muzeoloģijai un fiziskajai antropoloģijai. 

Viņi radīja iespējas vietējiem iedzīvotājiem iesaistīties 
izrakumu un mantojuma saglabāšanas darbos, un ieskicēja 
programmu, kuras mērķis bija sekmēt sociālo, kultūras un 
ekonomisku attīstību pilsētiņai un apkārtējai teritorijai. 

Gadu gaitā Mertolas arheoloģiskais 
objekts ir atzīts un apbalvots ne tikai 
par tajā veiktajiem arheoloģiskajiem 
un vēsturiskajiem atklājumiem, bet arī 
par inovatīvo un integrēto pieeju 
kopienas attīstībai.

2. Kultūras mantojuma 
saglabāšana 

2.1. Mantojums un identitāte

https://www.camertola.pt/en

https://www.camertola.pt/en
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

2. Kultūras mantojuma 
saglabāšana 

2.1. Mantojums un identitāte

Mertolas Islāma svētki
https://www.youtube.com/watch?v=giK7F
9Q0U_U

Uzzini vairāk:

https://visitmertola.pt/en/

Pateicoties arheoloģiskā objekta pārvaldītāju sadarbībai ar 
reģionālajām iestādēm un citām organizācijām, Mertolā ir 
izveidots muzeju tīkls, kas ir veltīts ne tikai materiālajam 
kultūras mantojumam un arheoloģiskajiem atradumiem, 
bet arī priekšteču kultūras izpausmēm un aktivitātēm, kas 
ir daļa no Mertolas un reģiona nemateriālā mantojuma, 
piemēram, aušanas tradīcija.

Būtisku grūdienu tieši tūrisma nozarē Mertolā ir devuši
arheoloģiskā projekta kultūras un zinātniskie sasniegumi. 
Mūsdienās galvenais kultūras pasākums, kas sakņojas šajā 
padziļinātajā un auglīgajā mantojuma saglabāšanas darbā ir 
Mertolas Islāma svētki.

https://www.youtube.com/watch?v=giK7F9Q0U_U
https://visitmertola.pt/en/
http://www.youtube.com/watch?v=giK7F9Q0U_U
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

2. Kultūras mantojuma 
saglabāšana 

2.1. Mantojums un identitāte

Pēdējos gados Mertolā aizvien vairāk tiek novērtēts un svinēts 
islāma mantojums kā kultūras identitātes daļa.

Lai gan islāmiska pagātne ir kopīga visai valstij un ir īpaši 
jūtama visā valsts dienvidu daļā tādos aspektos kā arhitektūra, 
valoda, gastronomija, senās ražošanas un lauksaimniecības 
metodes, Mertola kļuva par ikonisku arābu mantojuma 
cietoksni.

Vietējās kopienas ieguvumi ietver sākot no pieaugošām 
ekonomiskām iespējām (jo īpaši saistībā ar tūrismu) un beidzot 
ar augstāku sociālās kohēzijas un kultūras attīstības līmeni.

Pašreiz Mertola gatavo pieteikumu tās iekļaušanai UNESCO 
Pasaules mantojuma sarakstā (sk. 
https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6209/

!

https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6209/
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Mertolas piemērs rāda mums, ka mūsu vēstures 
mantojuma saglabāšana cauri laikmetiem iziet ārpus 
vēsturnieku, arheologu un antropologu darba robežām. 

Tas ir daudzdimensionāls uzdevums, kas ietver 
mantojuma saglabāšanas profesionāļu, valsts iestāžu, 
privātu kultūras mantojuma organizāciju un arī pašu
kopienu, kas ir patiesā šī kultūras mantojuma glabātāja
un tai pirmajai būtu jābauda no šāda mantojuma 
izrietošā vērtība un ieguvumi, kopīgo centienu rezultāti.

2. Kultūras mantojuma 
saglabāšana 

2.1. Mantojums un identitāte
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Šādā gadījumā mantojuma saglabāšanas process ietver 
sociālu un politisku apņemšanos. 

Ja šo procesu īsteno ar vietējo kopienu aktīvu 
iesaistīšanos, tas stiprinās šo kopienu identitātes izjūtu, 
kā arī lepnumu par savas kultūras izcelsmi un kultūras 
mantojuma unikalitāti. 

Ir pierādīts, ka šis aspekts ir vērtīgs resurss, lai palīdzētu 
kopienai tiekties uz attīstību tagadnē, kā arī veidot 
labāku nākotni.

2. Kultūras mantojuma 
saglabāšana 

2.1. Mantojums un identitāte
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Respektīvi, pagātnes pēdu atklāšana un saglabāšana pati 
par sevi diez vai būtu pietiekama kultūras mantojuma 
saglabāšanas nolūkos.

Ārkārtīgi svarīgs aspekts ir efektīvi dalīties un izplatīt šo 
jauno izpratni par pagātni ar pašreizējām kopienām, un ar 
to starpniecību arī ar nākotnes kopienām.

2. Kultūras mantojuma 
saglabāšana 

2.1. Mantojums un identitāte



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.

1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Globālajā pasaulē, kurā kultūras atsauces 
aizvien vairāk savstarpēji sajaucas, visām 
kopienām būtu jāsadarbojas ar 
speciālistiem un institūcijām ar mērķi 
aizsargāt simbolus, ainavas, praksi un 
dzīvesveida izpausmes, kas veido to 
identitāti un unikalitāti.

Iespējams, ka šīs neatņemamās tiesības 
kļūst vieglāk saprotamas attiecībā uz 
nemateriālo mantojumu, kas ir ciešāk 
saistīts ar cilvēku ikdienas dzīvi, taču nav 
mazāk svarīgs attiecībā uz kultūras 
mantojuma fiziskiem elementiem.

2. Kultūras mantojuma 
saglabāšana 

2.1. Mantojums un identitāte

„Kopienām, cilvēku 
grupām un, ja 
attiecināms, 
atsevišķām personām 
jābūt primārajai 
lomai sava 
nemateriālā kultūras 
mantojuma 
aizsargāšanā”.

Šis ir pirmais no 
Ētikas principiem 
nemateriālā kultūras 
mantojuma 
aizsardzībai, ko 2015. 
gadā pieņēma 
UNESCO Starpvalstu 
komiteja.
https://ich.unesco.or
g/en/ethics-and-ich-
00866

https://ich.unesco.org/en/ethics-and-ich-00866
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Pamatojoties uz iepriekš izklāstīto, kultūras mantojuma 
saglabāšana un aizsardzība ir būtiska:

- kultūras dažādības nodrošināšanai

- starpkultūru dialoga veicināšanai 

- kultūras identitātes stiprināšanai, īpaši attiecībā uz kultūras 
identitāti, kas ir pakļauta ārkārtējiem un strauji mainīgiem 
apstākļiem, kā arī globalizācijas tendencēm

- lai nodrošinātu, ka vietējās kopienas gūst labumu no 
pozitīvās ietekmes, ko rada attīstības procesi un 
ekonomiskās iespējas

2. Kultūras mantojuma 
saglabāšana 

2.2. Kāpēc ir nepieciešama 
mantojuma saglabāšana, un kā to 
izdarīt?

Vai vari nosaukt citus iemeslus?
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Mantojuma saglabāšana un aizsardzība ir darbs, ko jāveic 
dažādām valsts un privātām organizācijām.

Valsts, vietējām iestādēm, bezpeļņas organizācijām un 
tūrisma operatoriem ir atšķirīgas, taču savstarpēji 
papildinošas lomas attiecībā uz kultūras mantojuma 
patēriņa izpēti, aizsardzību un, protams, sekmēšanu.

2. Kultūras mantojuma 
saglabāšana 

2.2. Kāpēc ir nepieciešama 
mantojuma saglabāšana, un kā to 
izdarīt?

Vai vari nosaukt pozitīvu piemēru, kur izpaužas 
dažādu sektoru sadarbība  kultūras mantojuma 
saglabāšanā?
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Ko ietver efektīva mantojuma saglabāšana? 

Jāizveido labs mantojuma aizsardzības plāns, ietverot 
tādus pasākumus kā:
- pasākumi noteikta īpašuma, objekta vai prakses 

degradācijas vai izzušanas novēršanai
- darbības ar mērķi nodrošināt, lai attiecīgas zināšanas tiek 

nodotas jaunākajām paaudzēm
- vietējiem iedzīvotājiem paredzētas mantojuma izglītošanas 

programmas ar mērķi palielināt iedzīvotāju izpratni par viņu 
kultūras mantojuma vērtību un viņiem doto iespēju lolot un 
baudīt to

- Iniciatīvas, kas vērstas uz kultūras mantojuma izplatīšanu un 

popularizēšanu plašākai sabiedrībai.

2. Kultūras mantojuma 
saglabāšana 

2.2. Kāpēc ir nepieciešama 
mantojuma saglabāšana, un kā to 
izdarīt?
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Mantojuma izglītības un izplatīšanas programmas | Portugāle

„A música portuguesa a gostar dela própria”

Audiovizuāli mutisku tradīciju un kolektīvās atmiņas krājumi 

Izveidota 2011. gadā, šī programma ir vērsta uz to, lai veidotu izpratni 
par dzīvā un bieži vien aizmirstā mutisko tradīciju, dziesmu, noveļu, īso 
stāstu, svētās prakses, dziesmu, deju un arī gastronomijas mantojuma 
svarīgumu un tā sniegtajām zināšanām. Šāda izpratne, kas pēc būtības 
ir atmiņas lietotprasmes mehānisms, atgādina mums, ka ir steidzami 
nepieciešams dokumentēt, reģistrēt un atkārtoti izmantot cilvēku 
atmiņas fragmentus.

2. Kultūras mantojuma 
saglabāšana 

2.2. Kāpēc ir nepieciešama 
mantojuma saglabāšana, un kā to 
izdarīt?

http://amusicaportug
uesaagostardelapropr
ia.org/

http://amusicaportuguesaagostardelapropria.org/
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Mantojuma izglītības un izplatīšanas programmas | Horvātija

Vidusjūras virtuves ēdienu gatavošanas meistarklase

Šīs gatavošanas meistarklases mērķis ir vietējo tūristu vidū popularizēt 
UNESCO nemateriālā mantojuma sarakstā iekļauto Vidusjūras diētu. 
Meistarklases laikā galvenais uzsvars ir likts uz ikdienas dzīves 
baudīšanu, vietējā tirgū iegādājoties pārtikas produktus, izmantojot 
vietējās sastāvdaļas, pagatavojot tās un izgaršojot ēdienus autentiskā 
vidē.

Šo projektu ir izveidojis Batanas ekomuzejs, kas, pateicoties tā 
īstenotajām pasaules nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas 
aktivitātēm, ir iekļauts UNESCO Labas mantojuma saglabāšanas 
prakses reģistrā. Liekot uzsvaru uz konkrētās vietas identitāti un ļaujot 
iesaistīties kopienas locekļiem, projekts stimulē dialogu par 
jautājumiem, kas ir saistīti ar nemateriālā kultūras mantojuma 
pārvaldību.

2. Kultūras mantojuma 
saglabāšana 

2.2. Kāpēc ir nepieciešama 
mantojuma saglabāšana, un kā to 
izdarīt?

http://www.batana.org/
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Mantojuma izglītības un izplatīšanas programmas | Francija

Provansiešu valodas un kultūras observatorija

Šis projekts ir vērsts uz Provansas reģiona valodas saglabāšanu un
nodošanu.

Projektu izveidoja kā izglītojošu rīku, kura mērķis ir palielināt cilvēku,
jo īpaši jauniešu, izpratni par provansiešu valodas un kultūras milzīgo
bagātību.

2. Kultūras mantojuma 
saglabāšana 

2.2. Kāpēc ir nepieciešama 
mantojuma saglabāšana, un kā to 
izdarīt?

http://observatoire-provence.com/

http://observatoire-provence.com/
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Mantojuma izglītības un izplatīšanas programmas 
| Itālija

Sicīliešu marionešu teātra diena, Sicīlija

Pēc 2003. gadā pieņemtās UNESCO Konvencijas par 
nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzību un 
UNESCO rīcības direktīvu izdošanas šīs konvencijas 
izpildei, tika izveidota Sicīliešu marionešu teātra 
diena, lai vairotu izpratni par šīs kultūras izpausmes, 
kas 2001. gadā tika pasludināta par „Mutiskā un 
nemateriālā cilvēces mantojuma mākslas darbu”, 
aizsardzību. 

Šo pasākumu veicina Tautas tradīciju saglabāšanas 
apvienība, un tas ir daļa no plāna sicīliešu marionešu 
izgatavošanas tradīciju aizsardzībai. 

2. Kultūras mantojuma 
saglabāšana 

2.2. Kāpēc ir nepieciešama 
mantojuma saglabāšana, un kā to 
izdarīt?

ES ESMU PUPARO – Kā tiek 
izgatavotas sicīliešu marionetes? 
Autors – Frančesko Salamanka

Uzzini vairāk:
Opera dei Pupi, 
Sicīliešu 
marionešu teātris
(UNESCO)

Marionešu teātris

http://www.youtube.com/watch?v=J0CoP27SIkU
https://ich.unesco.org/en/RL/opera-dei-pupi-sicilian-puppet-theatre-00011
http://www.visitsicily.info/en/puppet-opera/
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Mantojuma izglītības un izplatīšanas programmas | Latvija

Stāstnieku festivāli Latvijā sapulcina stāstniekus no vairākiem Latvijas 

reģioniem un reizēm arī pārstāvjus no citām valstīm, kā arī cilvēkus, 

kuri aktīvi popularizē stāstniecību un piedalīšanos ar šo tēmu saistītos 

projektos un iniciatīvās.

Šo aktivitāšu nolūks ir vairot sabiedrības informētību par nemateriālo 

kultūras mantojumu un izcelt stāstniecību kā būtisku nemateriālā 

kultūras mantojuma sastāvdaļu, popularizēt stāstniekus, stiprināt 

starppaaudžu saiknes un vietējās sabiedrības saliedētību, kā arī 

sekmēt stāstniecības tradīciju saglabāšanu un tālāku nodošanu 

nākamajām paaudzēm.

2. Kultūras mantojuma 
saglabāšana 

2.2. Kāpēc ir nepieciešama 
mantojuma saglabāšana, un kā to 
izdarīt?

Latvijas stāstnieku festivāli
Veicinātājs: Latvijas Stāstnieku asociācija
http://stastnieki.mozello.lv/festivali/

http://stastnieki.mozello.lv/festivali/
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Daudzi pasaules kultūras mantojuma elementi tiek 
uzskatīti par apdraudētiem un tādiem, kam ir 
nepieciešami steidzami saglabāšanas pasākumi.

Tā tiešām ir, diemžēl, gan attiecībā uz dabas 
mantojumu, gan kultūras mantojumu. 

UNESCO zemāk minētos notikumus uzskata par 
galvenajiem draudiem:
- bruņoti konflikti un karš
- zemestrīces un citas dabas katastrofas, 
- piesārņojums, malumedniecība, nekontrolēta 

urbanizācija 
- nepārbaudīta tūrisma attīstība

2. Kultūras mantojuma 
saglabāšana 

2.3. Apdraudētais mantojums

Kāpēc daudzi pasaules mantojuma objekti 
ir apdraudēti?

https://www.youtube.com/watch?v=6-K079txZe8
http://www.youtube.com/watch?v=6-K079txZe8
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Uzzini par Apdraudētā
pasaules mantojuma
sarakstu: 

Apdraudētā pasaules
mantojuma saraksts

Heritage on the Edge -
Google rīks, kas rekonstruē
atsevišķus pasaules
mantojuma objektus un
atspoguļo, kā klimata
pārmaiņas tos ietekmē.

2. Kultūras mantojuma 
saglabāšana 

2.3. Apdraudētais mantojums

https://whc.unesco.org/en/danger/
https://artsandculture.google.com/project/heritage-on-the-edge
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Europa Nostra ir 1963. gadā nodibināta Eiropas kultūras
mantojuma organizācija ar biedriem vairāk nekā 40 valstīs, 
kuras darbība ir vērsta uz mantojuma un tā lomas kā būtiskas
un dinamiskas Eiropas identitātes sastāvdaļas aizsardzību.

2018. gadā šī organizācija izveidoja Eiropā apdraudētāko
kultūras mantojuma objektu sarakstu.

Uzzini vairāk: Paziņoti 7 Eiropā apdraudētākie kultūras mantojuma objekti
2018. gadā

NB!
2018. gads bija Eiropas Kultūras mantojuma gads. 
Šis gads bija veltīts Eiropas kopīgā kultūras mantojuma – ES, valstu, reģionu un
vietējā līmenī – atzīmēšanai. 

Uzzini vairāk par EKMG mērķiem un aktivitātēm:
https://europa.eu/cultural-heritage/about_en.html

2. Kultūras mantojuma 
saglabāšana 

2.3. Apdraudētais mantojums

https://www.europanostra.org/europe-7-most-endangered-heritage-sites-2018-announced/
https://europa.eu/cultural-heritage/about_en.html
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Comuniterrae, Itālijas organizācija, kuras darbība ir veltīta 
„Terre di Mezzo” bagātā kultūras, materiālā un 
nemateriālā mantojuma saglabāšanai, bija viens no  
balvas Europa Nostra 2019 ieguvējiem kategorijā 
„Izglītošana, apmācība un izpratnes vairošana”.

Uzzini vairāk:

Comuniterrae

Le Dimore del Quartetto, Milāna, Itālija

2. Kultūras mantojuma 
saglabāšana 

2.3. Apdraudētais mantojums

https://www.youtube.com/
watch?v=0wdtB3CB0KY&fe

ature=emb_logo

http://www.comuniterrae.it/
http://www.europeanheritageawards.eu/winners/le-dimore-del-quartetto-milan-italy/
https://www.youtube.com/watch?v=0wdtB3CB0KY&amp;amp;feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?v=0wdtB3CB0KY
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Mūsu dzimtā valoda ir mūsu kultūras mantojuma vērtīga
sastāvdaļa.

Tautas mutisko tradīciju un izpausmju, dziesmu un lielākās
daļas rituālu un tradicionālās prakses pilnu nozīmi un
vērtības ir iespējams izteikt tikai dzimtajā valodā.

Mūsu pirmā apgūtā valoda saista mūs ar mūsu valsti, 
mūsu tautu un mūsu identitāti!

Noklausies latviešu valodas dialektus šeit: 
https://valoda.lv/valsts-valoda/dialekti/

2. Kultūras mantojuma 
saglabāšana 

2.3. Apdraudētais mantojums

Tava valoda ir svarīga!

https://valoda.lv/valsts-valoda/dialekti/
https://www.youtube.com/watch?v=lp-1ruEJnyg
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Vai zināji, ka 

Itālijā ir 30 valodas, kurām draud izzušana, savukārt, 
Francijā ir 26 šādas apdraudētas valodas?

Indijā izzušanas risks pastāv kopā 192 valodām, un 5
valodas jau ir izzudušas?

Ja nekas netiks darīts, pusei no šodien pasaulē 
runātajām 6 700 valodām draud izzušana līdz šī 
gadsimta beigām?

2. Kultūras mantojuma 
saglabāšana 

2.3. Apdraudētais mantojums

Kādas tavā apkārtnē runātās valodas ir apdraudētas? Atrodi 
tās šeit:

UNESCO Pasaules apdraudēto valodu atlants

http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php?hl=en&amp;amp;page=atlasmap
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Patiesībā mums katram ir sava loma kultūras
mantojuma saglabāšanā un aizsardzībā, jo galu galā mēs
visi esam kultūras un dabas mantojuma īpašnieki un
sargātāji.

Katra paša ziņā ir veikt nepieciešamās darbības un
pievienoties pārējām mūsu (šaurākām vai plašākām) 
kopienām, kas ir apņēmības pilnas un kurām ir pieejami
nepieciešamie resursi šī mērķa sasniegšanai!

2. Kultūras mantojuma 
saglabāšana 

2.3. Apdraudētais mantojums

Mūsu Eiropas kultūras mantojums

https://www.youtube.com/watch?v=rEmjjWxBnqc
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Atkārtosim svarīgāko!

Kas ir apdraudētais mantojums?

Kādas organizācijas sargā un saglabā 
mantojumu?

Kā kopiena var iesaistīties mantojuma 
saglabāšanā?

2. Kultūras mantojuma
saglabāšana

Lībiešu valodas mācības kopā ar Zoju Sīli folkloras svētkios“Mēs lībieši. 

Mēs latvieši"7.07.2019: 

https://www.youtube.com/watch?v=uEwF5hYOMiY

https://www.youtube.com/watch?v=uEwF5hYOMiY

