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„ Pirmajā mirklī mēs varētu secināt, ka forma ir 
raksturīga nobriedušām kultūrām, kas labi pazīst 
apkārtējo pasauli un ir atzinušas un noteikušas 
tās kārtību; kurpretī sarakstam vajadzētu būt 
tipiskam primitīvajām kultūrām, kuru priekšstati 
par Visumu joprojām ir neskaidri un kuras 
aprobežojas ar to, sarindo citu aiz citas daudzās 
īpašības, ko prot nosaukt vārdā, nemēģinot 
iedibināt starp tām hierarhisku kārtību. (..)  
Lai arī saraksti ir raksturīgi arhaiskajām kultūrām, 
tie ir bieži sastopami arī viduslaikos (pēc tam, 
kad lielās Summae un enciklopēdijas bija 
centušās tām piešķirt galīgo formu gan 
materiālajai, gan garīgajai pasaulei), renesanses 
un baroka  laikmetā, kad pasaules forma 
pārveidojās saskaņā ar jaunākajiem astronomijas 
uzskatiem,  un  jo sevišķi – modernajā un 
postmodernajā laikmetā. Un tas liecina, ka 
sarakstu reibumam ļaudis ļaujas daudzu un 
dažādu iemeslu dēļ.””  
                                                              Umberto Eko.  



• UNESCO konvencijas par pasaules kultūras un 
dabas mantojuma aizsardzību.  

• Pieņemta 1972. gadā. 

• Latvijas Republika ratificēja 1995.gadā. 



Kultūras mantojuma definīcija  

 Pieminekļi: arhitektoniskas būves, monumentālās tēlniecības un 
glezniecības darbi, arheoloģiski objekti vai kompleksi, uzraksti, alu mītnes, to 
apvienojumi,  kas ir izcila pasaules vēstures, mākslas vai zinātnes vērtība. 
 
 Ēku grupas: atsevišķas ēkas vai to grupas, kuru arhitektoniskās 
kvalitāte, savdabība vai saistība ar ainavu ir izcila pasaules vēstures, mākslas 
vai zinātnes vērtība. 
 
 Ievērojamas vietas: cilvēku radīti objekti vai cilvēku radīti objekti 
saistībā ar dabas objektiem, kā arī teritorijas, kas ietver arheoloģiskus 
objektus, kas ir izcilas pasaules vēsturiskas, estētiskas, etnoloģiskas un 
antropoloģiskas vērtības.  
 
 UNESCO Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojumu. 
1972.g. 1. pants. 
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Citi starptautiski kultūras mantojuma 
saraksti 

1. UNESCO Mutvārdu un nemateriālās kultūras 
mantojuma saraksts.  (UNESCO konvencija par 
nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzību 
2003.g. Latvija ratificēja 2006.g.) 

     Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Dziesmu svētku 
tradīcija.2002.g.  

2.   UNESCO neatliekami glābjamo nemateriālo kultūras 
vērtību saraksts.  

     Suitu kultūras telpa. 2009. g. 

3.  UNESCO programmas Pasaules atmiņas 
starptautiskais reģistrs.  

     Dainu skapis. 2001.g. 
     Baltijas ceļa dokumentācija. 2009.g.  
  
 
 



Kultūras mantojuma kritēriji 

i.    Ir cilvēka radošās darbības šedevrs. 

ii. Demonstrē nozīmīgu humāno vērtību mijiedarbību, 
kas pārsniedzot noteiktā laika posma robežas vai 
izplatoties kādā kultūras areālā, ietekmējusi 
arhitektūras, tehnoloģiju, monumentālās mākslas, 
pilsētplānošanas vai ainavu veidošanas attīstību. 

iii.    Ietver unikālas vai vismaz izcilas liecības par 
noteiktu dzīvu vai izzudušu kultūras tradīciju. 

 



Kultūras mantojuma kritēriji 

iv.    Ir izcils ēkas, arhitektoniska vai tehnoloģiska ansambļa paraugs, kas 
raksturo noteiktu posmu cilvēces vēsturē. 

v.    Ir izcils tradicionālā dzīves veida vai zemes izmantošanas paraugs, kas 
raksturo kultūru vai kultūras, it īpaši, ja to apdraud neatgriezeniskas 
pārmaiņas. 

vi.    Ir tieši vai netieši saistīts ar notikumiem vai dzīvu tradīciju, ar idejām vai 
ticējumiem, ar izcilas un universālas nozīmes literāriem vai mākslas 
darbiem.  



 



Dažādu valstu brošūras un  bukleti par Pasaules mantojuma 

sarakstā iekļautajiem kultūras mantojuma objektiem  



Apskates objekta informācijas zīmes. Porto. Verne.   



Suomenlinnas cietoksnis  



Pasaules dabas un kultūras mantojuma 
saraksts  

   

 981 objekti ar izcilu vērtību – 759 kultūras 
mantojuma, 193 dabas, 29 jaukti objekti 160 
valstīs. 
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Hērakla tornis Akoruņā (Spānijā 



 

Olimpijas arheoloģiskais komplekss 



Tauers 
 



 

Vestminsteras abatija 



 

Ūrneses stāvbaznīca 



 

Ūrnēses stāvbaznīcas iekšskats 



  

 

Rērūsa 



 



Kinderdejkas-Elshoutas vējdzirnavas 



 

Savojas karaļu dzimtas pilis  Turīnā 



 

K. Plantina-Moretusa muzejs Antverpenē  



 

Vernē zvanu tornis  



 

Viktorā Ortā māja un darbnīca Briselē  Viktora Ortā Tasela nama interjers Briselē  



 

Katedrāle Turnē  



Trulli Alberobello  

Trulli Alberobello  



 

Amalfi piekraste. Atrani pilsēta.  



Casa Batjo, Barselonā  
(A. Gaudi) 



Katalonijas mūzikas pils  



Budapeštas parlaments  



Holokē ciemats  



Verlas papīrfabrika  



Drotningholmas pils  



Visbija  



 

Skogskirkogārdena 
 



Pasaules mantojuma saraksta  kultūras objekti 
Amerikā 

 



Pasaules mantojuma saraksta  kultūras 
objekti Āfrikā un Āzijā  

 



Pasaules mantojuma saraksta  kultūras objekti 
Eiropā  

 



 



Pasaules mantojuma zīme Rīgā  



Kernaves arheoloģiskais komplekss 



Strūves ģeodēziskais loks 



Ģeodēzisko uzmērījumu un astronomisko 
novērojumu punkts Jēkabpilī  



Zīme Sestukalnā  



Neveiksmīgi Latvijas pieteikumi 

• Abavas ieleja (1998) 

• Jūrmalas pilsētas koka apbūve (2002) 



UNESC0 pasaules mantojuma Latvijas 
nacionālais saraksts (priekšsaraksts) 

Priekšsaraksts – vietas, ko kāda valsts uzskata par 
piemērotām iekļaušanai Pasaules mantojuma 
sarakstā. 

2011. gads 

1. Kuldīgas vecpilsēta Ventas ielejā. 

2. Aizsargājamo ainavu apvidus Daugavas loki. 

3. Grobiņas arheoloģiskais ansamblis. 

Kandidāti. 

1. Daugavpils (Dinaburgas) cietoksnis.  

2. Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturiskais centrs.  



Reālākais nākošais objekts - „Vikingu laika 
pieminekļi Ziemeļeiropā“ (Islandē, Dānijā, 
Vācijā, Norvēģijā un Latvijā (Grobiņas 
arheoloģiskais ansamblis - Grobiņas apmetne 
un senkapi)  

2015. gads?  



Pasaules mantojuma apdraudētie objekti 

44 no 981 objektiem, ko apdraud vai kas cietuši 
bruņotos konfliktos, zemestrīcēs vai citās 
dabās katastrofās, piesārņojums, nekontrolētā 
urbanizācija vai tūrisma attīstība, malu 
zvejniecība vai malumedniecība.   

2009.gada izslēdza Elbas upes ieleju Drēzdenē.  



Pastiprinātā uzraudzība – ārkārtēju apstākļu 
gadījumā, veicot darbus, kas var ietekmēt 
vides saglabāšanas stāvokli, tiem objektiem, 
kas iekļauti Apdraudētā mantojuma sarakstā  

 



Eiropas mantojuma saraksts 

2007. Vecrīgas siluets un Rundāles pils muzejs. 

2008. Kuldīgas vēsturiskais centrs.  

 



 

Eiropas mantojuma zīme Kuldīgā   



• janis.kalnacs@va.lv  
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