
Kultūras mantojuma seminārs 

Turaidā  
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Gita Lancere 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs 

Folkloras eksperte 



Nemateriālais kultūras mantojums 

Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa 

 

No paaudzes paaudzē pārmantotas, apkārtējās vides 
noteiktas, mijiedarbībā ar vēsturi, dabu un radošo darbību 
radušās zināšanas, prasmes un rīcības modeļi 

t.sk.  

*mutvārdu tradīcijas un izpausmes 

*spēles mākslas 

*paražas un rituāli 

*svētki 

* zināšanas par dabu un Visumu 

*tradicionālās amatniecības prasmes 

*ar iepriekš minēto saistīti instrumenti, priekšmeti un 
kultūrtelpas 
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Ar nemateriālo kultūras mantojumu 
saistītās institūcijas Latvijā 

Kultūras ministrija 

•Konvencijas īstenošana 

•NKM aizsargāšana 

•Atbilstošas politiskās stratēģijas izveide 

 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs 

•Īsteno valsts kultūrpolitiku NKM jomā 

•Koordinē valsts politikas ieviešanu 

•Konsultē pašvaldības un kopienas NKM jomā 

•Izstrādā atbilstošus dokumentus, informē, realizē NKM 
popularizēšanas projektus 

•Ir atbildīgā organizācija valstiski nozīmīgu pasākumu – 
tostarp Dziesmu svētku un festivāla Baltica rīkošanā 
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Ar NKM saistītās institūcijas Latvijā (2) 

Valsts Izglītības satura centrs 

•Pakļauts Izglītības ministrijai 

•Nodrošina NKM iekļaušanu interešu izglītībā un papildizglītībā 

•Atbildīgā organizācija Skolēnu Dziesmu un deju svētku 
organizēšanā 

 

UNESCO Latvijas nacionālā komisija 

•Nodrošina un koordinē Latvijas veiksmīgu līdzdalību UNESCO 

•Informē, koordinē un veido sadarbības projektus NKM jomā 
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Latvijas Nacionālais kultūras centrs: 
struktūra 
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Izglītības pasākumi NKM jomā ( 1) 

• 2015. gada 21. – 23. oktobrī profesionālās kompetences 
pilnveides kursi “Sabiedrības līdzdalības un izglītības 
loma nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā 
un attīstībā, īstenojot UNESCO 2003. gada 
konvenciju” 
 

• 2016.gada 21. – 23. janvārī – kursi «Tradicionālā 
dziedāšana» 
 

• 2016.gada 16. – 17. aprīlī – kursi «Tradicionālā 
instrumentālā muzicēšana» 
 

• 2016.gada 10.decembrī – kursi «Tautastērpu 
darināšana» 
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Izglītības iespējas NKM jomā (2) 

* Pieaugušo neformālā izglītība – Tradicionālo 
instrumentu spēle (Skrīveros) 

    Vijoles, mandolīnas, cītaras, ermoņiku u.c. instrumentu apmācība 

 

*Profesionālās pilnveides programma 

 «Folkloras skola» (180 mācību stundas) 

 

7 



NKM saglabāšana un tālāknodošana 

pasākums «Satiec savu meistaru» 
Mērķis - aktivizēt sabiedrības līdzdalību NKM izzināšanā, 
praktizēšanā un tālāknodošanā, vienlaikus izglītojot 
sabiedrību par NKM daudzveidību un nozīmīgumu, kā arī 
stiprinot sabiedrībā lokālās kultūras identitātes un vērtību 
apziņu. 
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«Prasmju skola» 2009 
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«Prasmju skola» 2011  
Noslēgums Brīvdabas muzejā 
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«Satiec savu meistaru!» 2012 
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«Satiec savu meistaru!» 
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«Satiec savu meistaru!» 2013 

  

1
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«Satiec savu meistaru!» 2015 
Tautas tērpu darināšanas seminārs  

Berga bazārā 
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Likumdošana 

Dziesmu un deju svētku likums (2005) – saglabāt, attīstīt un 
nodot nākamajām paaudzēm Dziesmu un  deju svētku 
tradīciju 

 

 

 

 

 

Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma koncepcija (2008) 

 

Nemateriālā kultūras mantojuma likums (2016. gada 
29.septembris) 
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Iesaistītās institūcijas 

• Pašvaldības 

• Nevalstiskās organizācijas 

• Pētnieciskās un izglītības iestādes (Latvijas 
Folkloras krātuve, Latvijas universitātes Latvijas 

vēstures institūts, Latvijas Mūzikas akadēmija, 
Latvijas Kultūras akadēmija)  

• Muzeji (Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas 

muzejs, Latvijas Vēstures muzejs, uc) 

• Latvijas Nacionālā bibliotēka 

• Latvijas Nacionālais arhīvs 
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Nemateriālā kultūras mantojuma 
likums 

Kopiena – personu grupa (atsevišķos gadījumos arī 
persona), kam raksturīga kopīgas identitātes izjūta un 
ko vieno nemateriālais kultūras mantojums un kopīga 
ieinteresētība to saglabāt un nodot nākamajām 
paaudzēm 

 

Likuma mērķis – saglabāt un nodot nākamajām 
paaudzēm nemateriālo kultūras mantojumu kā Latvijas 
kultūras savdabību un daudzveidību apliecinošu 
resursu, kas veicina vērtību izpratni, radošumu, 
attīstību un dzīves kvalitāti 

 

Likuma uzdevums – izveidot institucionāli 
organizatorisko sistēmu, lai radītu vidi un apstākļus 
NKM saglabāšanas mērķtiecīgam atbalstam. 
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NKM saraksts 

Iekļauj NKM elementu, kas ir valsts aizsargājams kultūras 
mantojums, un tā iekļaušanai ir plašs attiecīgās 
kopienas atbalsts un līdzdalība 

 

Elementa iekļaušanu NKM sarakstā var pieteikt ikviena 
ieinteresēta persona (kopiena, NVO, pašvaldība, uc). 
Pieteikumam pievieno NKM elementa ilgtspējas 
nodrošināšanai līdz šim veikto un plānoto 
saglabāšanas pasākumu aprakstu. 

 

Par NKM saraksta papildināšanu lemj NKM padome. 

 

NKM elementu var pieteikt UNESCO starptautiskajiem 
sarakstiem, ja tas ir iekļauts Latvijas NKM sarakstā. 
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Valsts pārvaldes kompetence  
NKM saglabāšanas  

plānošanā un finansēšanā 

• Ministru kabinets apstiprina NKM saglabāšanas un 
attīstības plānu septiņiem gadiem (KM to izstrādā 
gada laikā kopš likuma pieņemšanas) 

• Plāns paredz pasākumus: 

1) NKM sarakstā iekļauto elementu saglabāšanai; 

2) NKM dokumentēšanai un pētniecībai; 

3) NKM iedzīvināšanai, attīstībai, popularizēšanai 

4) NKM tēmu iekļaušanai formālajā un neformālajā 
izglītībā 

5) administratīvam, juridiskam, metodiskam un   
finansiālam atbalstam kopienām u.c. NKM 
saglabāšanā iesaistītajām institūcijām un personām 

• Valsts budžetā katru gadu tiek paredzēts finansējums 
Plāna īstenošanai 
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Latvijas Nacionālā kultūras centra 
kompetence: 

• Koordinē Plāna izpildi 

• Uztur un aktualizē NKM sarakstu (nodrošina 
pieteikumu izvērtēšanu) 

• Nodrošina NKM saraksta publiskumu 

• Sniedz konsultatīvu un metodisku atbalstu NKM 

jomā 

• Nodrošina NKM padomes darbību 
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Nemateriālā kultūras mantojuma 
padome 

Sniedz atzinumus KM un LNKC par  

1)pieteikumiem NKM sarakstam un UNESCO konvencijas 
sarakstiem 

2) par Plānu 

 

Padomes sastāvā ietilpst: 

1) NKM jomas speciālisti (deleģē KM, IZM, VARAM, UNESCO 
LNK un LPS) 

2) augstskolu pārstāvji un zinātnieki, kuru darbība saistīta ar 
NKM 

3)NVO, kuru darbība saistīta ar NKM 
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2017.gads  
nemateriālā kultūras mantojuma jomā 

Janvāris-aprīlis Kursi «Tradicionālo instrumentu spēle» 
   Skrīveros 
 
februāris–aprīlis     Festivāla «Baltica» skates Latvijas novados 
 
janvāris, februāris     Profesionālās pilnveides kursi  
   «Tautas lietišķās mākslas pamati» 
 
februāris, aprīlis «Folkloras skola» 4.,5. sesija 
 
31. marts-2. aprīlis   Pasākums «Satiec savu meistaru!» 
 
februāris, marts   Semināri «Latviešu tautas tērpa  
   darināšanas un valkāšanas tradīcijas» 
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2017.gads NKM jomā (turpinājums) 

jūnijs      Lietišķās mākslas izstāde «Koks un pinumi» 
 

 
21.jūnijs  Vasaras saulgrieži Turaidā   
   (festivāla «Baltica» noslēguma  
   modelēšanas pasākums) 
 

27.,28.maijs  Tautas mūzikas svētki Ludzā 
 

jūlijs–septembris  Novadu tautas lietišķās mākslas izstāde 
   Madonā 
 

15.–17. septembris «Jauniešu Etnodienas» 
 
Oktobris  Festivāls «Dzīvā mūzika» 
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Izdots krājums “Nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšana: Latvijas 
pieredze”.  

• Krājumā apkopota pieredze, ko 

uzkrājušas Latvijas NVO, kas 
savā darbībā saistītas ar 
nemateriālo kultūras mantojumu 

un tā pārmantojamības 
nodrošināšanu 

• Rakstu autori: Signe Pucena 
(SERDE), Ilmārs Pumpurs 
(“Skaņumāja”), Māra Mellēna 

(“Aprika”), Ruta Cibule un Anda 
Beitāne (Ziemeļlatgales 

pieredze), Dace Martinova (EKC 
“Suiti”) un Anita Vaivade 
(saruna ar Māru Rozentāli un 

Grigoriju Rozentālu).  
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Paldies par uzmanību! 

Gita Lancere 

Gita.lancere@lnkc.gov.lv  

mailto:Gita.lancere@lnkc.gov.lv

