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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Mūsdienu steidzīgajā, uz tehnoloģijām un patēriņu 
vērstajā sabiedrībā Tev var rasties jautājums – kur paliek 
vieta atmiņām un nozīmīgiem vēstures notikumiem?

Vai cilvēkiem, it īpaši jauniem cilvēkiem, pietiek laika 
un piemīt smalkjūtība, lai veidotu nopientu
attieksmi pret mantojumu?

Ja kultūras mantojums ir 
mantojums no pagātnes, kas ir 
uzskatāms par pietiekami 
vērtīgu tā saglabāšanai un 
nodošanai nākamajām 
paaudzēm, kas notiek tad, ja 
konkrēta cilvēku grupai nav 
apņēmības to darīt? 

3. Mantojuma valorizācija 
3.1. Mantojums un kopiena

https://www.youtube.com/watch?v=jwsUKyRYcX
c

Atslēgas vārdi: vērtība, 
novērtēšana, valorizācija, 
sociālā saliedētība, ilgtspēja, 
vides vērtība, sociālā vērtība, 
ekonomiskā vērtība, iesaiste 
tūrismā, radošais tūrisms  

Valorizācija ir vērtības 

palielināšana.

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

Vai visām tradīcijām, praksēm un pieminekļiem ir 
vienāda vērtība? Vai visi šie mantojuma veidi jāsaglabā un
jānodod nākamajām paaudzēm? Padomā par savu
kultūru...

Vai kultūras mantojuma aizsardzība un novērtēšana ir
katra paša pienākums vai tajā iesaistīta visa kopiena?

Uz šiem jautājumiem nav tiešas atbildes. 

Visticamāk, Tev noteikti būs savs viedoklis
par šo tēmu!

3. Mantojuma valorizācija 
3.1. Mantojums un kopiena
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Kultūras mantojumu būs vērts saglabāt un tas neizzudīs
tikai tad, ja cilvēki to sapratīs un kopienas locekļiem to 
uzskatīs par jēgpilnu. 

Iepriekšējā sadaļā mēs apskatījām dažus kultūras
mantojuma izglītības programmu un iniciatīvu piemērus. 
Šajā sadaļā apskatīsim, kādi var būt šādu aktivitāšu
rezultāti un ieguvumi attiecībā uz:

• Sociālo saliedētību un kultūras attīstību

• Darba vietu radīšanu un ekonomisko attīstību

• Vides ilgtspēju

3. Mantojuma valorizācija 
3.1. Mantojums un kopiena
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Mantojuma valorizācijas aktivitātēm būtu jārada kopienai 
sociāla, ekonomiska un vides vērtība!

3. Mantojuma valorizācija 
3.1. Mantojums un kopiena

vides

vērtība!
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Sociālā saliedētība un kultūras attīstība.

Kultūras mantojums ir simbolu, nozīmju, zināšanu un 
resursu kopums, kas vienādā mērā pieder visiem 
kopienas locekļiem, un kas bagātina viņus gan kā vienota 
kolektīva locekļus, gan katru kā personību.

Šādā izpratnē kultūras mantojums ir saikne, kas vieno 
konkrētas cilvēku grupas locekļus. 

Tas rada saliedētību, solidaritāti, kā arī piederības un 
kultūras identitātes sajūtu! 

3. Mantojuma valorizācija 
3.1. Mantojums un kopiena
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1. modulis: Kultūras 
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Darba vietu radīšana un ekonomiskā attīstība

Ar senču īstenotajām praksēm saistītā zinātība kā, piemēram, 
tradicionālā māksla un amati, rituāli un svētki, kultūras 
pieminekļi, arī - ainavas, savvaļa, dabas resursi, visu šo 
elementu unikāls apvienojums, kas nav atrodams nekur citur, 
ir (potenciāls) bagātības un ekonomiskas ilgtspējas avots 
caur:

Tūrismu

Kultūras un radošajām nozarēm

Lauksaimniecības attīstību

Zaļās enerģijas ražošanu

un citiem aspektiem

3. Mantojuma valorizācija 
3.1. Mantojums un kopiena
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Vides ilgtspēja

Ilgtspējas jautājumi izriet no mūsdienu dzīvesveida, kas kaitē 
planētas dabiskajam līdzsvaram.

Daudzos līmeņos seno resursu izmantošanas metožu
atjaunošana un pielāgošana mūsu vajadzībām var būt izdevīga.

Šis apgalvojums ir patiess attiecībā uz būvniecības metodēm, 
transporta alternatīvām, lauksaimniecības tehnoloģijām, zemes
izmantošanas plānošanu, diētas izvēlēm, visu veidu preču
izejmateriāliem un ražošanas procesiem, kā arī daudzām citām
cilvēku veiktām darbībām!

Daudzos gadījumos vides ilgtspēja ir mācīšanās no 

pagātnes, tradicionālās prakses atjaunošana un ekosistēmas
līdzsvara saglabāšana!

3. Mantojuma valorizācija
3.1. Mantojums un kopiena

Saskaņā ar tradicionālajiem procesiem cepta 
maize ir daļa no Vidusjūras reģiona diētas 
(UNESCO NKM kopš 2010. gada). 
Līdzīgi tas ir Latvijā, kur rudzu maize ir iekļauta 
Latvijas kultūras kanonā.
Veselības uzturēšanas un ar ilgtspēju saistītu 
iemeslu dēļ patērētāji šo maizi arvien biežāk 
meklē kā alternatīvu rūpnieciski ceptajai maizei.
PT http://dietamediterranica.net/?q=en
HR https://www.istrainspirit.hr/event/buzet/
LV https://kulturaskanons.lv/archive/rudzu-
maize/

http://dietamediterranica.net/?q=en
https://www.istrainspirit.hr/event/buzet/
https://kulturaskanons.lv/archive/rudzu-maize/
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Lai gūtu labumu no milzīgā potenciāla, kas slēpjas
kultūras un dabas mantojumā, ir ļoti būtiski, lai visi
kopienas locekļi

zina,

aizsargā un

novērtē

savu mantojumu.

Proti, efektīva mantojuma valorizācija tiks sasniegta tikai
tad, ja kopienas spēs:

3. Mantojuma valorizācija 
3.1. Mantojums un kopiena
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→ atzīt savu personisko un kolektīvo atbildību par kultūras
mantojuma aizsardzību un sniegt savu ieguldījumu tā
bagātināšanā,

→ novērtēt un interpretēt vēstījumus, kas ir saistīti ar viņu
mantojumu, lai spētu efektīvi un cieņpilni dalīties tajā ar 
citiem, 

→ pieprasīt piešķirt vietējai kopienai aktīvu lomu, kā arī
mantojuma izplatīšanas un realizēšanas aktivitāšu rezultātā
radītos galvenos ieguvumus.

Tāds ir 2005. gadā izdotās Eiropas Padomes Pamatkonvencijas
par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai gars. 

3. Mantojuma valorizācija 
3.1. Mantojums un kopiena

Ielūkojies pilnajā versijā: https://m.likumi.lv/doc.php?id=209674

https://m.likumi.lv/doc.php?id=209674
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UNESCO PM konvencijas ir uzskatāmas par noderīgiem
instrumentiem, lai vērstu uzmanību uz noteikta
mantojuma elementa vai izpausmes „unikalitāti”, kā arī tā
redzamības palielināšanai.

Taču kultūras mantojuma saglabāšana un valorizācija ne
vienmēr nozīmē tā atzīšanu no UNESCO vai citas 
nacionāla vai starptautiska mēroga organizācijas puses. 

Patiesībā pat jau uzskaitītajos gadījumos bija
nepieciešams padziļināts, ilgtermiņa un kolektīvs vietējo
kopienu, iestāžu, uzņēmumu un civilās sabiedrības
organizācijas darbs.

3. Mantojuma valorizācija 
3.1. Mantojums un kopiena
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Kopiena un tās pārstāvji, sadarbojoties ar mantojuma un 
kultūras ekspertiem, pašvaldībām un citām vietējām/ 
reģionālām iestādēm var (un vajadzētu) darboties lokāli, 
lai pētītu, sargātu un izplatītu kultūras mantojumu!

3. Mantojuma valorizācija 
3.1. Mantojums un kopiena

Padomā, vai zini dažas ar mantojumu saistītās
iniciatīvas, ko var plānot un īstenot ar vietējo
kopienu iesaistīšanos un kas rezultātā var dot
būtisku ieguldījumu kopienas attīstībā!



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 

Kopienas aktivitātēs balstīta mantojuma valorizācija │Horvātija

Viduslaiku svētki „Svetvinčenat”

Šie svētki tiek organizēti katru gadu augustā nelielajā Svetvinčenatas 
pilsētiņā, kas atrodas Istrijas reģiona centrālajā daļā. Šo svētku ietvaros 
notiek viduslaiku kultūras svinēšana, un to norises vieta ir autentiska 
viduslaiku pils.

https://www.istra.hr/en/destinations/svetvincenat/experience/1572

„Senā Buzeta” - kā senajā Buzetas pilsētā tika cepta maize un kādas 
mūzikas pavadībā cilvēki dejoja.

Pasākumu organizē Istra Inspirit tūrisma projekts. Tas notiek Istrijas 
reģionā esošās nelielās Buzetas pilsētas vēsturiskajā centrā pēc 
pieprasījuma pāris reizes tūrisma sezonas pīķa laikā. 

https://www.istrainspirit.hr/event/buzet/

3. Mantojuma valorizācija 
3.1. Mantojums un kopiena

https://www.istra.hr/en/destinations/svetvincenat/experience/1572
https://www.istrainspirit.hr/event/buzet/
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Kopienas aktivitātēs balstīta mantojuma valorizācija │Francija

Lavandu svētki │ Alpes-de-haute-Provence

Lauksaimnieku vadīta eksursija, destilācijas demonstrējumi, izmantojot 
senās un mūsdienu metodes, no lavandām gatavotu izstrādājumu 
(konfektes, medus, kūkas) degustācija, senās lavandu novākšanai 
paredzētās lauksaimniecības tehnikas izstādes. 

Les Fêtes de la Lavande

http://www.fetesdelalavande.fr/

3. Mantojuma valorizācija 
3.1. Mantojums un kopiena

http://www.fetesdelalavande.fr/
http://www.fetesdelalavande.fr/
http://www.fetesdelalavande.fr/
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Kopienas aktivitātēs balstīta mantojuma valorizācija │Itālija

„Quintessenza” │Saviljano pilsēta 

Šis gadatirgus ir veltīts ar ārstniecības augiem un ziediem saistītiem 
dabiskiem, ilgtspējīgiem un kvalitatīviem produktiem.

Tajā galvenais uzsvars ir likts uz labsajūtu, dabisko kosmētiku un 
aromaterapiju. 

http://www.entemanifestazioni.com/quintessenza.aspx

„Notturni al Sacro Monte” (Naktis pie Svētā kalna) │Belmonte

„Ieskaujoša” pieredze stāstījuma un mākslinieciskās izpausmēs pie 
Belmontes Svētā kalna caur mūziku, teātri, dziesmām, dejām, dzeju, 
tēlotājmākslu, kā arī vietējo iedzīvotāju izveidotu darbu un artefaktu 
instalācijām.

https://www.notturniteatrali.it/progetto/sacro-monte-di-belmonte.html

3. Mantojuma valorizācija 
3.1. Mantojums un kopiena

http://www.entemanifestazioni.com/quintessenza.aspx
https://www.notturniteatrali.it/progetto/sacro-monte-di-belmonte.html
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Kopienas aktivitātēs balstīta mantojuma valorizācija │Latvija

Latvju pirts un veselības festivāls Jelgavas novadā │Glūdas pagasts, 
Nākotne

Šis ir sajūtu festivāls ikvienam, kuram interesē veselīgs dzīvesveids, pirts
tradīcijas un dvēseli dziedējoši rituāli. Trīs satriecošas dienas brīvā dabā ar 
iespēju relaksēties, izbaudīt pirts priekus un klausīties noderīgās lekcijās par 
veselības tēmām, kā arī apmeklēt brīnišķīgus koncertus. 
http://www.jelgavasnovads.lv/lv/galerijas/1022/latvju-pirts-un-veselibas-festivals-2019/

Etnofestivāls „Sviests” Valmiermuižā

«2020. gadā festivāla tēma būs „jaudāt”, uzsvaru liekot uz ļaudīm, kuri 
jaudā, kuriem pašiem un kuru darbiem un izpausmēm raksturīga ir jauda –
gan mūzikā, gan amatniecībā, gan dzīves uztverē. Viens no mūslaiku 
lielākajiem izaicinājumiem ir cilvēku nejaudāšana, enerģijas trūkums, pat 
hronisks nogurums, kuru mēdzam norakstīt uz stresu un pārslodzi. Viens no 
jaudīgākajiem elementiem gan dabā, gan civilizācijā ir dzelzs, kuru, tāpat kā 
sviestu, dabā nevar tīrā izpausmē sastapt. Lai arī abas šīs substances ir 
dabīgas izcelsmes, tām ir nepieciešama liela cilvēka piepūle, lai tā rastos. 
Līdz ar to gan sviests, gan dzelzs ir kultūras produkts – tīra, dabiska manta, 
kura radusies, cilvēkam jaudīgi uz to iedarbojoties. Kuļam sviestu un kaļam 
dzelzi!» https://etnosviests.lv/

3. Mantojuma valorizācija 
3.1. Mantojums un kopiena

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/galerijas/1022/latvju-pirts-un-veselibas-festivals-2019/
https://etnosviests.lv/


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 

Kopienas aktivitātēs balstīta mantojuma valorizācija │Portugāle

Ibērijas gaspačo festivāls│Mourao 

Jūlijā Ibērijas pussalā notiekošo gaspačo festivālu organizē Mourao 
pašvaldība, un tas ir gastronomisks šovs, kurā tiek demonstrēti dažādi 
gaspačo pagatavošanas veidi. Parasti šajā dienā notiek dažādu portugāļu 
un spāņu produktu degustācijas. https://www.facebook.com/Festival-
Ib%C3%A9rico-do-Gaspacho-183159708979631/

Ibērijas podniecības un māla svētki (FIOBAR) │S. Pedro do Corval, 
Reguengos de Monsaraz 

Maijā notiekošie Podniecības un māla svētki ir pasākums, kurā tiek 
popularizēta kultūra un tūrisms, atspoguļojot būtiskas mākslinieciskas un 
amatnieciskas izpausmes: podniecības mākslu un keramiku. Sapulcējot 
ievērojamu podnieku skaitu, iepriekšējās šo svētku reizēs ir bijis iespējams 
novērtēt un popularizēt šīs amatnieciskā rakstura mākslinieciskās 
izpausmes, izceļot to ekonomisko nozīmi un svarīgo lomu tūrisma un 

kultūras mantojuma veicināšanā. http://www.cm-reguengosmonsaraz.pt/en

3. Mantojuma valorizācija 
3.1. Mantojums un kopiena

https://www.facebook.com/Festival-Ib%C3%A9rico-do-Gaspacho-183159708979631/
http://www.cm-reguengosmonsaraz.pt/en
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Dialogs starp mantojumu un laikmetīgo mākslu ir sens 
kā pasaule.

Kultūras mantojums vienmēr ir nodrošinājis 
māksliniekiem bagātīgu kontekstu un nebeidzamu 
iedvesmas avotu. 

Savukārt, mākslinieciskā daiļrade ir viens no 
spēcīgākajiem instrumentiem dzīvības iedvešanai senos 
priekšmetos un celtnēs, priekšteču īstenotās praksēs un 
stāstos, sniedzot tiem jaunas perspektīvas, jaunas 
funkcijas un lomas, kā arī jaunu nozīmīgumu mūsdienās.

Mantojums ir atmiņa un radīšana!

Independent Heart (Neatkarīgā sirds)
Žuana Vaskunselusa (portugāļu māksliniece)
Šī skulptūra ir 3,38 metrus augsta un tā 
attēlo „Viana Heart”, ikonisku „filigrana” 
juvelierizstrādājumu, ko sievietes 
tradicionāli nēsā kā kaklarotu Portugāles 
ziemeļu reģionā. 
http://www.joanavasconcelos.com/

3. Mantojuma valorizācija 
3.2. Mantojums un laikmetīgā 
māksla

http://www.joanavasconcelos.com/
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Mūziķi, kinorežisori, fotogrāfi, plastiskās un performatīvās
mākslas pārstāvji, dizaineri un pat „zvaigznes šefpavāri”
nepārtraukti pārveido mūsu kultūras mantojumu un
meklē iedvesmu dabas pasaulē...

Vai vari nosaukt kādu piemēru?

Turpmāk minētie projekti kalpo par apliecinājumu
perfektajai saderībai starp kultūras mantojumu un
mākslu.

Tie parāda, kā pagātne un tagadne (ar skatu nākotnē!) var
harmoniski saplūst un kā tradīcijas un radošums var

viens otru papildināt un uzlabot !

3. Mantojuma valorizācija 
3.2. Mantojums un laikmetīgā 
māksla
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TASA – (Traditional Arts, Current Solutions) Tradicionālā māksla, 
aktuālie risinājumi │Loule (Algarve), Portugāle

Dizaina disciplīna tiekas ar Algarves mākslu un amatniecību ar mērķi
pacelt šīs jomas citā līmenī, sniedzot risinājumus, kas nodrošina tām
mūsdienīgu un funkcionālu zīmolu, vienlaicīgi nezaudējot savu
kultūras un ekoloģisko mantojumu. Šī projekta mērķis ir ieviest
stratēģiskas inovācijas amatniecības nozarē, atzīstot to par 
profesionālu izvēli nākotnei.

TASA komanda, izmantojot tradicionālus materiālus, izstrādā
ekskluzīvus un funkcionālus priekšmetus, kam piemīt amatniecisks
raksturs un daudzveidīgs pielietojums. Tāpat TASA organizē darbnīcas
un citus pasākumus par tradicionālās mākslas veidiem un to jaunajiem
pielietojumiem, ļaujot cilvēkiem tos izmēģināt radošu aktivitāšu
ietvaros, kā arī dodot iespēju atklāt jaunas šo mākslas veidu
lietderīguma perspektīvas mūsdienās.

TASA projekts 
Radoša pieredze
Projecto TASA

3. Mantojuma valorizācija 
3.2. Mantojums un laikmetīgā 
māksla

http://projectotasa.com/project/?lang=en
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Kultūras zīme „Latviskais mantojums”

Latviska mantojuma kultūras zīme tika izveidota iniciatīvas 
Atpūta laukos ietvaros, un tā tiek piešķirta ar tūrismu 
saistītiem uzņēmējiem, kuri saglabā un popularizē Latvijas 
kultūras un dzīvesveida mantojumu, prezentējot to saviem 
apmeklētājiem.

„Latvijas Ķiploks”, kultūras zīmes „Latviskais mantojums” ieguvējs

Šis uzņēmums atrodas mazā pilsētiņā Raunā. Uzņēmums nodarbojas ar 
ķiploku audzēšanu un apstrādi, kā arī dalās stāstā par ķiploka vērtīgo 
lomu veselības jomā un pavārmākslā. Starp uzņēmuma ražotajiem 
produktiem ir atrodami arī daudzi inovatīvi risinājumi kā, piemēram, 
šokolāde, konfektes, alus, pesto, medus, saldējums - tam visam 
pievienojot ķiplokus. Uzņēmums pat organizē Ķiploku svētkus. 
Apmeklētāji ir laipni aicināti nodegustēt produktus ar ķiplokiem, kamēr 
bērni var aplūkot ķiploku gleznojumu uz audekla, kā arī spēlēt spēles ar 
ķiploku tematiku.

Uzzini vairāk: http://www.latvijaskiploks.lv, https://www.celotajs.lv/en/c/wrth/heritage?3

3. Mantojuma valorizācija 
3.2. Mantojums un laikmetīgā 
māksla

http://www.latvijaskiploks.lv
https://www.celotajs.lv/en/c/wrth/heritage?3
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„Vaidava Ceramics”, Latvija

Māla izmantošana podniecībā ir viena no spēcīgākajām dzīvajām
tradīcijām Latvijā. 

„Vaidava Ceramics” ir ģimenei piederoša vēsturiska podnieku darbnīca, 
kas šobrīd galveno uzsvaru liek uz skaistu un funkcionālu galda 
piederumu dizainu un ražošanu. Darbs tiek veikts ar cieņu pret
vēsturiskajām ražošanas metodēm un dizainu, kas met izaicinājumu
nepārtraukti mainīgajām tendencēm.

Uzņēmuma pamatvērtības ir rokām
darināti vietējie izstrādājumi, dizains un
ilgtspēja.

Uzzini vairāk: https://vaidava.lv/lv/

1. modulis: Kultūras 
mantojums 

3. Mantojuma valorizācija 
3.2. Mantojums un laikmetīgā 
māksla

https://vaidava.lv/lv/
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Horvātija

Vertikālā deja Paklenicā

Unikāls alpīnisma un dejas mākslas apvienojums, kas tiek organizēts 
Paklenicas Nacionālajā parkā.
https://www.youtube.com/watch?v=REyMEvrdHtQ

Zemes mākslas taka Učkas kalnā

Šī 6,5 km garā apļveida taka apvieno mākslinieciskas izpausmes zemes 
mākslas un akmens mākslas veidā, kā arī tradicionālās iezīmes. 
Mākslinieka, kurš izveidoja šo taku, galvenā doma bija veicināt cilvēku 
izpratni par to, cik būtiska ir saikne starp cilvēku un dabu.
https://boris-pecigos.com/2016/08/10/land-art-trail-on-mt-ucka/

3. Mantojuma valorizācija 
3.2. Mantojums un laikmetīgā 
māksla

https://www.youtube.com/watch?v=REyMEvrdHtQ
https://boris-pecigos.com/2016/08/10/land-art-trail-on-mt-ucka/
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Par tūrismu...

Lai gan dabas un kultūras mantojumam ir sava vērtība, jo tas 
kalpo kā atbalsts kultūras identitātes nostiprināšanai un ir 
nozīmīgs aspekts, kas vieno kādu konkrētu cilvēku grupu, 
tikpat patiess ir apgalvojums, ka tam ir jābūt kaut kam tādam, 
ar ko tā praktizētāji ar lepnumu dalās ar citiem, apmeklētājiem 
un tūristiem tādās izpausmēs, kas veicina kopienas attīstību un 
tās ilgtspēju nākotnē.

Mēs visi ļoti labi zinām, ka tūrisms parasti nozīmē ekonomiskus 
ieguvumus caur apmeklētāju tiešajiem tēriņiem un atbalstu, ko 
tūrisms var sniegt maziem uzņēmumiem un jaunu darba vietu 
radīšanai... galu galā, dabas un kultūras pasaules mantojuma 
objekti ir starp visvairāk apmeklētajiem tūrisma apskates 
objektiem pasaulē. Bet...tam ir sava „tumšā puse”.

3. Mantojuma valorizācija 
3.3. Mantojums un aktuālās 
tūrisma tendences
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Dabas resursu un kultūras aktīvu un izpausmju pakļaušana
neplānotām tūrisma aktivitātēm var izraisīt nevēlamu
iznākumu, piemēram: 

dabas resursu iznīcināšanu,

objektu pārblīvētību ar apmeklētājiem, 

kultūras prakses autentiskuma zaudēšanu

Tomēr vai mantojuma saglabāšanai un valorizācijai ir nozīme, 
ja ar to nedalās un to neļauj izbaudīt ikvienam?

Ekotūrisms Noskaties video.
Kāda veida tūrisms tajā ir atspoguļots?
Kāda veida tūrisma aktivitātes ir vispiemērotākās šāda veida
kultūras un dabas videi? Kāpēc?

3. Mantojuma valorizācija 
3.3. Mantojums un aktuālās 
tūrisma tendences

https://www.youtube.com/watch?v=UZuSXOnJoxo
http://www.youtube.com/watch?v=UZuSXOnJoxo


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 

Attiecības starp tūrismu un kultūras mantojumu nekad nav
bijušas vienkāršas. Tajā pašā laikā tūrisms un kultūras
mantojums jau kopš seniem laikiem ir nešķirami.

Lai izmantotu priekšrocības, ko sniedz neskaitāmas pozitīvas
tūrisma prakses izpausmes, un mazinātu šādas prakses negatīvo
ietekmi, ir būtiski veicināt ilgstpējīga tūrisma kultūru, kas
sekmē: 
→ zemu tūrisma aktivitāšu ietekmi uz vidi un vietējo kultūru;
→ kvalitatīvas darba vietas iedzīvotājiem un izaugsmes iespējas

vietējiem uzņēmumiem;
→ kultūras un dabas mantojuma attīstību un valorizāciju;
→ apmeklētāju psiholoģisku un fizisku labsajūtu;
→ lielāku cieņu tūristu un vietējo kopienu starpā, attiecībā uz to 

identitāti, dzīvesveidu un uzskatiem.

3. Mantojuma valorizācija 
3.3. Mantojums un aktuālās 
tūrisma tendences

1999. gadā Pasaules Tūrisma organizācija
pieņēma Pasaules tūrisma ētikas
kodeksu.
Uzzini vairāk (Angļu val.): 
Pasaules tūrisma ētikas kodekss

https://www.unwto.org/index.php/global-code-of-ethics-for-tourism
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Tūrisma prakses izpausmes ir ilgtspējīgas, ja to pamatā ir 
ilgtspējīgas attīstības principi, proti, ja tās ļauj gudri 
izmantot un saglabāt resursus ar mērķi uzturēt to 
dzīvotspēju ilgtermiņā attiecībā uz:

dabas ilgtspēju (piemēram, ar pareizu atkritumu 
iznīcināšanu, energoefektivitātes principu ievērošanu 
vai gaismas piesārņojuma novēršanu, ...) 

kultūras ilgtspēju ( pielāgojoties vietējiem 
arhitektūras standartiem, cienot vietējās tradīcijas un 
dzīvesveidus, ...)

Ekotūrisms ir tūrisma tendence, kurā ir integrēti ilgtspējas 
principi. Šodienas tendences un ceļotāju zināšanas un 
attieksme liek ilgtspējas principus ieviest arī citu tūrisma 
veidu piedāvājumā.

3. Mantojuma valorizācija 
3.3. Mantojums un aktuālās 
tūrisma tendences

Kas ir ekotūrisms?

https://www.youtube.com/watch?v=RDIfFTs9V1A
http://www.youtube.com/watch?v=RDIfFTs9V1A
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Ekotūrismu var definēt kā

„atbildīga ceļošana uz dabas teritorijām, saglabājot 
neskartu vidi, nodrošinot vietējo cilvēku labklājību un 
ietverot interpretācijas un izglītošanas izpausmes.

Starptautiskā Ekotūrisma biedrība: Sākums

3. Mantojuma valorizācija 
3.3. Mantojums un aktuālās 
tūrisma tendences

https://ecotourism.org/
https://ecotourism.org/
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Tas ir īpaši pielāgots lauku un citām zema apdzīvotības blīvuma 
teritorijām, kurās dabas un kultūras objektu autentiskuma 
saglabāšana ir pat vēl būtiskāka tūrisma dzīvotspējai un 
attīstībai! 

Arī tūrisma pieredzes tuvums un pievilcīga kvalitāte vairāk 
atbilst šādam teritoriju veidam.

Visas dabā balstīta tūrisma formas, kur galvenā tūristu 
motivācija ir dabas un dabas teritorijās valdošo tradicionālo 
kultūru vērošana un novērtēšana, var uzskatīt par ekotūrisma 
praksi.

3. Mantojuma valorizācija 
3.3. Mantojums un aktuālās 
tūrisma tendences

Apskati dažus dabā balstītus tūrisma produktus:
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1. modulis: Kultūras 
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Tumšo debesu balle

Alkueva | Portugāle

Šis pasākums notiks jūlijā un tas ilgs divas dienas un divas naktis, 
ietverot lekcijas, seminārus, Saules novērojumus, astrofotogrāfiju un
astronomiskus novērojumus. 

Dark Sky Alqueva pasākums ir pirmais galamērķis pasaulē, kas ieguvis 
Starlight Tourism Destination sertifikātu. 

Šī pasākuma mērķis ir nakts iestāšanās brīdī sniegt Alkuevas reģionam
jaunu dzīvi, ļaujot apmeklētājiem izbaudīt šo teritoriju zem skaidrām
un zvaigžņotām debesīm, ļaujoties sevi aiznest tik tālu, cik vien to ļauj
iztēle.

Dark Sky Alqueva | Pirmais Starlight Tourism Destinations galamērķis pasaulē

3. Mantojuma valorizācija 
3.3. Mantojums un aktuālās 
tūrisma tendences

https://www.youtube.com/watch?time
_continue=2&v=d4PDxl-
_jO4&feature=emb_logo

https://darkskyalqueva.com/en/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&amp;amp;v=d4PDxl-_jO4&amp;amp;feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?v=d4PDxl-_jO4
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Zemnieku saimniecība „Jaunieviņas”

Paralēli lauksaimniecībai zemnieku saimniecības īpašnieki attīsta

tūrismu saskaņā ar savām vērtībām un pieaugošo pieprasījumu pēc

zaļiem, bioloģiskiem un ilgtspējīgiem produktiem un pakalpojumiem. 

Viesu māja tika uzbūvēta no dabiskiem materiāliem, un tā kalpo kā

vieta pasākumiem relaksējošā un organiskā lauku apvidū, kā arī ir 

iespēja doties tradicionālajā latviešu tvaika pirtī un pārnakšņot. 

Maltītes viesiem gatavo no uz vietas audzētiem un novāktiem

resursiem. Saimnieku rūpes par apkārtējo vidi, viesiem un kvalitāti

apliecina ekomarķējums tūrisma un pārtikas jomās, kā arī vairāki

iegūtie ekosertifikāti.  

Mājaslapa: http://www.jaun-ievinas.lv/en/pages

3. Mantojuma valorizācija 
3.3. Mantojums un aktuālās 
tūrisma tendences

http://www.jaun-ievinas.lv/en/pages
http://www.youtube.com/watch?v=6om-RTLsG04
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Horvātija

Istrijas Wine and Walk (Vīns un pārgājiens) pasākums

Wine and Walk pasākumā ietilpst 11 km garš iedvesmojošs pārgājiens,
tiekoties ar augstākās klases vīndariem, vietējiem ražotājiem un
ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, izbaudot degustācijas pieturas.
Pārgājiena sākumpunktā dalībniekiem tiek izsniegta degustācijas glāze
un pārgājiena takas karte.

3. Mantojuma valorizācija 
3.3. Mantojums un aktuālās 
tūrisma tendences

https://www.youtube.com/

watch?v=_wCgRCYijUU

https://www.youtube.com/watch?v=_wCgRCYijUU
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Horvātija

Škraping – starptautiskās trekinga sacensības  

„Škraping” ir unikālas starptautiskas trekinga sacensības, kas notiek 
uz asām salu klintīm un pieder pie ekstrēmajiem sporta veidiem. 
Sacensību laikā dalībnieki apmeklē valdzinošus kultūras un dabas 
objektus, iepazīstot vietējās tradīcijas un kultūru. Turklāt 
vienlaicīgi ar sacensībām tiek organizēts Horvātijas salu produktu 
gadatirgus, kas sekmē vietējo produktu attīstību un autohtonu 
dzīvnieku un augu sugu saglabāšanu. 

Uzzini vairāk:

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

oWrSq8I

1. modulis: Kultūras 
mantojums 

3. Mantojuma valorizācija 
3.3. Mantojums un aktuālās 
tūrisma tendences

https://www.youtube.com/watch?v=RZjvoWrSq8I
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Club Alpino Italiano

Pjemontes reģions │ Itālija

Šis lielā augstumā esošo Alpu kalnu būdiņu tīkls organizē pārgājienus 
un citas ilgtspējīga tūrisma aktivitātes, papildus nodrošinot pārgājienu 
dalībnieku izmitināšanu. Vasaras sezonā vietējie gani ved ganībās 
savus lopus, kas vēl vairāk pastiprina Alpu kalnu reģiona dabisko 
skaistumu.

Tāpat šim tīklam ir svarīga loma pārgājienu taku un dabas teritoriju 
uzlabošanā, kā arī centienos saglabāt reģiona dabas mantojumu.

Cai Piemonte - Club Alpino Italiano Reg. Piemonte

3. Mantojuma valorizācija 
3.3. Mantojums un aktuālās 
tūrisma tendences

https://www.caipiemonte.it/
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1. modulis: Kultūras 
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Kultūras tūrisms ir sena prakse. Tā pirmsākumi ir 
meklējami tālajā 17. gadsimtā, kad pirmie aristokrāti 
devās izglītojošos ceļojumos! Mūsdienās apmeklētāju 
interese par kultūras pieredzi turpina pieaugt!

Par kultūras tūrismu (KT) ir uzskatāmas visas aktivitātes, 
kuru pamatā ir konkrētas vietas materiālais vai 
nemateriālais kultūras mantojums. Tematiskie maršruti, 
kultūras ekskursijas, pasākumi un svētki ir tikai dažas no 
tradicionālajām KT aktivitātēm, lai gan pēdējā laikā ir 
parādījusies citu KT izpausmju daudzveidība.

3. Mantojuma valorizācija 
3.3. Mantojums un aktuālās 
tūrisma tendences

Portugāles garša | Pilsētu zeme
Autors: Portugal Tourism 
https://www.youtube.com/watch?time_co
ntinue=3&v=fneCmgt1OgY&feature=emb_l
ogo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&amp;amp;v=fneCmgt1OgY&amp;amp;feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?v=fneCmgt1OgY
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mantojums 

KT ietvaros apmeklētāja galvenā motivācija ir tūrisma 
galamērķī mācīties, atklāt, pieredzēt un patērēt kultūras 
apskates objektus/produktus. Tieši tāpēc svarīgākā KT 
komponente ir interpretācija. 

Stāstos par konkrētās vietas kultūras mantojumu 
jāsniedz ne tikai fakti, bet arī, un jo īpaši, dažādās 
nozīmes! 

3. Mantojuma valorizācija 
3.3. Mantojums un aktuālās 
tūrisma tendences
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Vienlaicīgi ar kultūras mantojuma atvēršanu 
apmeklētājiem rodas zināmas bažas, kas ir izklāstītas 
iepriekš. 

Īpašas rūpes un cieņa jāvērš uz veidu, kādā mēs dalāmies 
ar savu nemateriālo mantojumu un veidu, kādā mēs 
vēršamies pret citām kultūrām kā apmeklētāji, ja vēlamies 
pasargāt šī mantojuma nozīmi un autentiskumu!

Vēršoties pret šādu mantojumu ar ilgtspējīgu redzējumu, 
kultūras tūrisms var palīdzēt pasargāt un veicināt vietējās 
kultūras izpausmes, tādējādi nodrošinot, ka kultūras 
mantojums turpina dot savu ieguldījumu vietējās kopienas 
ilgtermiņa izaugsmē!

3. Mantojuma valorizācija 
3.3. Mantojums un aktuālās 
tūrisma tendences

Uzzini vairāk par kultūras tūrisma specifiku:
Tūrisms un kultūra - UNWTO

https://www.unwto.org/tourism-and-culture
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Daži kultūras tūrisma produktu piemēri:

Istrija | Horvātija
Istrija

Siminiane-la-Rotonde │Francija 
Simiane la Rotonde entre Ventoux, Lure et Luberon

Turīna │Itālija http://asdinamika.it/en/newpage

Gubenes –Alūksnes bānītis│Latvija

Gulbenes – Alūksnes bānītis

Monsaraza │Portugāle

Evoras ceļojumu ceļvedis - Tūrisms Alentežu, Portugālē

3. Mantojuma valorizācija 
3.3. Mantojums un aktuālās 
tūrisma tendences

http://croatia.hr/en-GB/Destinations/Regions/Cluster/Istria
https://www.simiane-la-rotonde.fr/village-haute-provence-ventoux-lure-luberon.php
http://asdinamika.it/en/newpage
http://www.banitis.lv/
https://www.visitevora.net/en/
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Radošais tūrisms ir jauna tūrisma paaudze, kur tūrisma
produktu radīšanas procesā ir iesaistīti gan paši tūristi, gan
vietējie iedzīvotāji (kopradīšana).

Tas vietējām kopienām ir īsts izaicinājums, jo īpaši vietējiem
māksliniekiem un tradicionālo zināšanu turētājiem, kas veido
tautas nekustamo kultūras mantojumu:

amatnieki,

tradicionālie dziedātāji, mūziķi un dejotāji,

tradicionālās virtuves šefpavāri,

stāstnieki u.c.

Vietējā mērogā radošā tūrisma produktu atklāšana var ļoti
palīdzēt jaunu uzņēmumu radīšanā un jau esošo uzņēmumu
izaugsmē, jo īpaši teritorijās, kurās pastāv tradicionālie amati un
tā dēvētās kultūras un radošās nozares!

3. Mantojuma valorizācija 
3.3. Mantojums un aktuālās 
tūrisma tendences

https://www.youtube.com/watch?v=UzKLA
hvFcbI
Uzzini vairāk:
Creatour
Radošā tūrisma tīkls

https://www.youtube.com/watch?v=UzKLAhvFcbI
http://creatour.pt/
http://www.creativetourismnetwork.org/?lang=pt-pt
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Radošais tūrisms sniedz apmeklētājiem iespēju attīstīt 
savu radošo potenciālu caur aktīvu piedalīšanos kursos un 
mācību pieredzē, kas ir raksturīga tam brīvdienu 
galamērķim, kurā šīs aktivitātes tiek organizētas.

Pastāv daudzas radošas aktivitātes, ko var izstrādāt, 
balstoties uz kultūras un dabas mantojumu!

Piemēram, vietējā gastronomija kā tūrisma tēma uzsver 
vietējo sastāvdaļu izmantošanas svarīgumu, tradicionālo 
gatavošanas paņēmienu saglabāšanu un mācīšanu, kā arī 
vietējo resursu būtisko lomu, piedāvājot apmeklētājiem 
iespēju izbaudīt konkrētās vietas „autentisko” vidi.

3. Mantojuma valorizācija 
3.3. Mantojums un aktuālās 
tūrisma tendences

Loulé Criativo – Radošais galamērķis
(Loule, Portugāle)
https://www.youtube.com/watch?v=tA
Y8QSJ0Epc

https://www.youtube.com/watch?v=tAY8QSJ0Epc
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Radošais tūrisms Portugālē

Casa do Barro – Podniecības interpretācijas centrs │Reguengos de 
Monsaraz

Papildus bagātam vēstures mantojumam un satriecošajām ainavām, 
Reguengos de Monsaraz piemīt spēcīga identitāte, ko raksturo 
tradicionālās paražas un prakses, kas atspoguļojas virtuvē, vīnos, 
mākslā un amatniecībā, jo īpaši São Pedro do Corval, kas ir Portugāles 
lielākais podniecības centrs. Šis projekts sekmē šī reģiona iedzīvotājus 
un tradīcijas, sniedzot apmeklētājiem aktīvas līdzdalības pieredzi, 
balstoties uz zināšanām un izglītošanu saistībā ar podniecību un mālu.

Casa do Barro

3. Mantojuma valorizācija 
3.3. Mantojums un aktuālās 
tūrisma tendences

Kļūsti par podnieku uz vienu dienu!

https://www.facebook.com/Reguengo
sComVida/videos/1001007800091294/

http://www.cm-reguengos-monsaraz.pt/pt/visitar/Paginas/casa-do-barro.aspx
https://www.facebook.com/ReguengosComVida/videos/1001007800091294/
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Radošais tūrisms Horvātijā

Istra Inspirit

Mūsu apmeklētāji dodas ceļojumā cauri laikam, kas ir pilns ar 
pārsteiguma brīžiem, sajūtām, mūziku, dejām un dziesmām. Viņi var 
piedzīvot, kā ar profesionālu aktieru palīdzību atdzimst Istrijas 
leģendas, mīti un stāsti.

Istra Inspirit - Ceļojums cauri laikam

Istra Inspirit (Horvātija) - Radošā tūrisma tīkls

3. Mantojuma valorizācija 
3.3. Mantojums un aktuālās 
tūrisma tendences

https://www.istrainspirit.hr/en/
http://www.creativetourismnetwork.org/19613/


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 

Radošais tūrisms Latvijā

Vienkoču parks

Vienkoču parks ir ainavu parks pastaigām un atpūtai pie Līgatnes upes, dodoties
pa dažādām takām, līdzās kurām atrodas daudzi tematiski objekti. Parkā var 
apskatīt vēsturisku muižu un citu ēku modeļus, koka skulptūras, etnogrāfiskas
ēkas, vienkoču laivas, darvas krāsni. Tāpat var apmeklēt pirmo smilšu māju
Latvijā.

Parkā esošais Kokapstrādes muzejs ir vēsturiska darbnīca. Tajā var noskaidrot, kā
senlaiku amatnieki izgatavoja koka priekšmetus, kā arī uzzināt nianses, kā sākot
no Akmens laikmeta līdz mūsdienām tika izgatavotas vienkoču laivas. Tematisko
pasākumu laikā darbnīcas ir atvērtas apmeklētāju aktīvai līdzdalībai. 

Ikvienam ir iespēja izgatavot rotas un suvenīrus no dažādiem dabiskiem
materiāliem, kā arī iegādāties jau gatavas rotas. Šo rotu izgatavošanai
galvenokārt izmanto tādus dabiskus materiālus kā koks, kastaņi, dažādu augļu un
ogu sēklas, kā arī gliemežvāki.            

Vairāk šeit: Vienkoču parks

3. Mantojuma valorizācija 
3.3. Mantojums un aktuālās 
tūrisma tendences

https://vienkoci.lv/en/
http://www.youtube.com/watch?v=6x8cXjh0oZs
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Radošais tūrisms Itālijā

Toscana Promozione, Toskāna

Toskāna, universālu ģēniju zeme, topošo mākslinieku modelis šova 
„the Grand Tour” ietvaros un patvēruma osta mūsdienu 

māksliniekiem, tagad ir arī Radošais, draudzīgais galamērķis jaunajai 

tūristu paaudzei, kas tiecas iepazīt vietējo kultūru, piedaloties 
autentiskās un radošās aktivitātēs.

Uzzini vairāk:

Toscana Promozione Turistica

3. Mantojuma valorizācija 
3.3. Mantojums un aktuālās 
tūrisma tendences

http://www.toscanapromozione.it/
http://www.youtube.com/watch?v=pEY-Ev_iBWM
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

Palīdz veicināt 
saglabāšanas kultūru
Palielina informētību par 
apgabala vai konkrētu 
elementu nozīmīgumu

Palīdz pamudināt vietējos 
iedzīvotājus un 
apmeklētājus aizdomāties 
par viņu radīto vides 
pēdas nospiedumu

Sniedz ieguldījumu dabas 
mantojuma objektu 
pārvaldībā un aizsardzībā

3. Mantojuma valorizācija 
3.3. Mantojums un aktuālās 
tūrisma tendences

Rada jaunas darba vietas, 
uzņēmumus, pasākumus un 
apskates objektus

Sniedz atbalstu maziem 
uzņēmumiem, un palīdz 
tiem paplašināties

Palīdz dažādot vietējo 
ekonomiku

Veicina svarīgu vietējo 
resursu aktīvu saglabāšanu 
un aizsardzību

Sekmē ērtību/ 
infrastruktūras attīstību un 
uzturēšanu

Sekmē vietējo tradīciju un 
kultūras saglabāšanu

Palīdz uzlabot kopienas tēlu 
un lepnumu

Rada iespējas veselīgām 
kopienas attiecībām un 
sadarbībām

Sniedz studentiem 
pētniecības, izglītības un 
darbiekārtošanās iespējas

Palielina kultūras projektu 
īstenošanas iespējas un 
ieradumus

Uzzini vairāk:
https://globalheritagefund.org/2019/09/27/
why-we-all-need-to-travel-with-purpose/

Tāpat kā mantojuma valorizācijas aktivitātēm, tūrismam būtu 
jārada sociāla, ekonomiska un vides vērtība sabiedrībai!

vides

vērtība!

sociāla vērtība ekonomiska vērtība vides vērtība

https://globalheritagefund.org/2019/09/27/why-we-all-need-to-travel-with-purpose/
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1. modulis: Kultūras 
mantojums 

3. Mantojuma valorizācija 
3.3. Mantojums un aktuālās 
tūrisma tendences

Esi Eiropas mantojuma skaņas iedvesmots 
un...
esi radošs!
https://www.youtube.com/watch?v=i6TyAL
aI_s0

Vērtības radīšana ar mantojumā balstītu tūrismu nav 
viegls vai vienkāršs uzdevums. Tas prasa nepārtrauktu 
līdzsvaru,

līdzsvaru starp mantojuma padarīšanu redzamu un 
baudāmu, un cieņas pret šo mantojumu un 
autentiskuma saglabāšanu,

līdzsvaru starp ekonomiskas attīstības piesaistīšanu 
un aizsargāšanu pret masifikāciju,

līdzsvaru starp mūsu kopīgo atmiņu cienīšanu 
un mūsu kopīgās nākotnes plānošanu! 

Mums katram ir sava loma šī uzdevuma izpildē!

https://www.youtube.com/watch?v=i6TyALaI_s0
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3. Mantojuma valorizācija Atkārtosim svarīgāko!

Kas notiek, ja mantojumu tikai saglabā?

Kā var paaugstināt mantojuma vērtību?

Kā mantojumu var iesaistīt tūrismā?

Kādas vērtības jārada mantojumam?

Kādi ir riski mantojumu iesaistot tūrismā 
nepārdomāti?


