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92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.  
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.  
Šī lekcija un prezentācija ir veidotas ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par šīs lekcijas un 
prezentācijas saturu atbild autore Dagnija Baltiņa un biedrība "Kultūras projektu koordinācijas centrs".  



Saturs 

• Kultūras mantojuma koncepts 

• Mantojums un sabiedrība 

• Nevalstisko un neatkarīgo iniciatīvu veidi un to 
loma 

• Piemēri 



Kultūras mantojuma koncepts 

• Kultūras mantojums un nacionālā valsts; 

• Atļautais/atzītais mantojums (Authorised 
Heritage Discourse); 

• Mantojums nevis kā lieta, bet kā process, kas 
raksturo sabiedrību šodien; 

 

 



Mantojuma koncepta kritika 

• Ierobežota izpratne par mantojuma diskursiem; 

• Savstarpējo saistību trūkums mantojuma jomu starpā; 

• Esošās izpratnes nepilnības un vājums pretstatā 
dažādām ekonomiskām un politiskām interesēm; 

• Pārlieku lielā atkarība no valdošajām valsts prioritātēm 
un vajadzībām – kultūra kļūst par varas izpausmes veidu; 

• Arvien pieaugošs normatīvās sistēmas haoss par dažādu 
normatīvo instrumentu īstenošanu; 

• Formālisms sabiedrības līdzdalības nodrošināšanā 

 



Integrēta pieeja mantojumam 

• Vienotas telpas veidošana caur dažādu vērtību 
integrēšanu visaptverošā mantojuma izpratnē; 

• Mantojuma jomā ieinteresēto saliedēšana un 
tuvināšana; 

• Mantojums kā sociāla rīcība – iekļaujošs, 
iesaistošs nacionālās identitātes veidošanas 
process, vērā ņemot dažādos mantojuma slāņus, 
stāstus un vērtības. 

 



Paplašināta mantojuma izpratne – 
dažādi vērtību aspekti 

• Nemateriālais kultūras mantojums; 

• Sabiedriskās, arhitektūras, vēsturiskās, zinātniskās, 
u.c. vērtības; 

• Aktualitāte vietējā, nacionālā, reģionālā, 
starptautiskā, vispasaules līmenī; 

• Spēja redzēt sevi kontekstā ar citiem; 

• Vietējo prioritāšu apzināšana – vietējā dzīves 
kvalitāte; 

• Neelitārā mantojuma apzināšana. 

 



Mantojums un sabiedrība 
• Kas ir mantojuma «pasūtītājs»? 

• Kam pieder mantojums? 

• Ar mantojumu saistītās puses – valsts 
institūcijas, eksperti un SABIEDRĪBA 

• Izglaide 

• Interneta laikmets 



Sabiedrības iesaistīšana 

• Informācijas centri; 

• Sabiedriskās aptaujas un diskusijas; 

• Kopienu un vides kartēšana; 

• Publikācijas un dažādi raksti plašsaziņas 
medijos; 

 

 



Sabiedrības līdzdalība 
• Jaunākie pētījumi apliecina, ka sabiedrība vēlas 

līdzdarboties ar mantojumu saistītos jautājumos 
personiskas intereses vadīta, meklējot sev tuvus un 
pamudinošus mantojuma aspektus; 

• Ar mērķi veicināt neoficiālo mantojuma pusi, nevis 
pārapstiprināt jau atzīto mantojumu vai valsts 
definētos principus; 

• Palīdz skaidrot mantojuma jēgu un nepieciešamību, 
nevis veicina mantojuma mehānisku saglabāšanu 
saglabāšanas pēc. 

 



Loma, ko uzņemas neatkarīgas iniciatīvas 

• Pārliecināt un atgādināt par mantojuma vērtību; 

• Izcelt mantojuma jomas, kas ir mazāk aizsargātas vai 
atzītas; 

• Iekļaut mantojuma konceptā sabiedrības slāņus, kas līdz 
šim ir tikuši mazāk ievēroti; 

• Padarīt patīkamāku un sakoptāku savu dzīves telpu; 

• Informēt un izglītot sabiedrību, kas nav mantojuma 
jomas eksperti; 

• Aizsargāt mantojumu, īpaši konfliktu gadījumos; 

• Eksperimentēt, u.c. 



Lomas, kas nav jāuzņemas 

• Jākļūst par valsts institūciju iekšējām 
organizācijām, zaudējot savu neatkarību; 

• Viedokļa, redzējuma uzspiešana; 

• Oficiāla viedokļa formāla pārapstiprināšana; 

• Kopienas norobežošanās un noslēgšanās riska 
veicināšana. 

 



Iniciatīvas mantojuma saglabāšanā 

• Profesionālās NVO 

• Vietējo iedzīvotāju NVO 

• Projekti, akcijas, festivāli 

• Brīvprātīgo iespējas 

• Neatkarīgas, bieži spontānas cilvēku grupas 

• Indivīdi 



PIEMĒRI 



NVO Lielbritānijā 

• Vietējo kopienu biedrības 

• Lokālās un nacionāla līmeņa ērtību biedrības 

• Aizsardzības tresti 

• Tīkli un virsorganizācijas  



Seno ēku aizsardzības biedrība 

www.spab.org.uk 
 

 

http://www.spab.org.uk/


20.gadsimta biedrība 

www.c20society.org.uk  

http://www.c20society.org.uk/


Nacionālais trests 

www.nationaltrust.org.uk 

http://www.nationaltrust.org.uk/


Mantojuma alianse 

 

www.heritagelink.org.uk  

http://www.heritagelink.org.uk/


NVO Vācijā 
• Vietējās kopienas iniciatīvas 

• Reģionālās organizācijas 

• Vācijas pieminekļu aizsardzības biedrība 

• Forumi 

• Sabiedriskās institūcijas 



Leipcigas pilsētas forums 

 

http://www.stadtforum-leipzig.de  

http://www.stadtforum-leipzig.de/
http://www.stadtforum-leipzig.de/
http://www.stadtforum-leipzig.de/


«Dzimtenes aprūpētāji» 

 

http://www.heimat-bayern.de  

http://www.heimat-bayern.de/
http://www.heimat-bayern.de/
http://www.heimat-bayern.de/


Kultūras mantojuma draugi, Turcija 

• Friends of Cultural Heritage (FOCUH), dibināta 
2005.gadā 

• http://www.warfreeheritage.net 

• Dažādas akcijas, raksti, vēstules, uzrunas  

http://www.warfreeheritage.net/


Austrumu mantojums bez robežām 

• Viena reģiona mantojuma izpratnes 
veicināšana; 

• www.ohwb.net 

 

http://www.ohwb.net/


Dažādas starptautiskas NVO un iniciatīvas 

• World Monument Fund 

• ICOMOS un tās komitejas 

• ICOM un tās komitejas 

• Interpret Europe 

• Europa Nostra un tās padomes 

• Saving Antiquities for Everyone 

 



Untergunther 

• Slepena grupa ar mērķi atjaunot pamestus 
mantojuma objektus; 

• 2006.gadā slepeni atjaunoja Parīzes Panteona 
pulksteni 

• Daļa no Urban eXperiment 



 «Mantojuma gorillas» 





Kur smelties turpmākās idejas? 

• Nākamreiz dodoties ceļojumā – izvēlieties 
netradicionālus tūrisma apskates objektus; 

• Izzināt esošās starptautiskās ar mantojumu 
saistītās NVO un tām pievienoties; 

• ... ... 

 

 

 



Paldies par uzmanību! 

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.  
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.  
Šī lekcija un prezentācija ir veidotas ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par šīs lekcijas un 
prezentācijas saturu atbild autore Dagnija Baltiņa un biedrība "Kultūras projektu koordinācijas centrs".  

Dagnija Baltiņa 
UNESCO LNK ģenerālsekretāre 

d.baltina@unesco.lv  

mailto:d.baltina@unesco.lv

