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1. Jaunas pieejas attieksmē pret 
kultūras mantojumu





Citāts no LNB informācijas par 
digitalizācijas projektu, 2016.gads

 Pasākuma ietvaros tiks īstenota līdzsvarota dažādu veidu kultūras satura 
digitalizācija, aptverot bibliotēku un arhīvu krājumos esošos materiālus, 
muzeju priekšmetus, filmas un citus audiovizuālos dokumentus, kā arī 
fiksējot digitālā formā nacionālas nozīmes kultūras norises un nemateriālo 
kultūras mantojumu. 

 Prioritāte tiks sniegta saturam ar augstu kultūrvēsturisko vērtību, fiziski 
apdraudētiem un sabiedrības pieprasītiem materiāliem, saturam, kas līdz 
šim nav digitalizēts, piemēram, kultūras pieminekļu dokumentācijai, kā arī 
saturam Latvijas valsts simtgades pasākumu kontekstā.



Mantojums Dziesmu un deju svētku 
kontekstā

 https://www.youtube.com/watch?v=3eC0Mh5E58M&feature=youtu.be

 http://dziesmusvetki.lndb.lv/berzkalns/





Kultūras mantojuma saglabāšanas jauna(-
s) pieeja(-s)

 Kultūras satura digitalizācija un pieejamība tiešsaistē 
pārveido tradicionālos modeļus, izmaina vērtību ķēdes un 
pieprasa jaunu pieeju kultūras un mākslas mantojumam

Mantojuma nozare jau pašlaik “izgudro sevi no jauna”, lai 
varētu risināt jaunās problēmas



2014.gada politiskās iniciatīvas ES

Uz līdzdalību vērsta pieeja kultūras politikas veidošanai kopumā, 
ieskaitot kultūras mantojuma politikai:

 Padomes secinājumi par kultūras mantojuma līdzdalīgu
pārvaldību (2014/C 463/01)

 Komisijas paziņojums “Ceļā uz integrētu pieeju Eiropas 
kultūras mantojumam”

 Eiropas Parlamenta 2015. gada 8. septembra rezolūcija

 Pētījums “Kultūras mantojuma nozīme Eiropai”



«Vecā pieeja» un «jaunā pieeja» 
mantojumam

Dominējošais diskurss

aizsargāt mantojumu, 
izolējot to no cilvēkiem;
Mantojuma vērtību 
nosaka tā autentiskums 
un nemainība laikā

Dominējošais diskurss

nepieciešamība kultūras 
mantojumu pilnībā iekļaut 
vietējā sabiedrībā; 
mantojuma vērtību 
palielina jaunas vērtības 
pievienošana



Mantojumu aizsargāt izolējot



Mantojumu iekļaut sabiedrībā iesaistot



Ko nozīmē «jauna pieeja»?

 Mantojuma saglabāšana arvien biežāk tiek saistīta ar visas kultūras ainavas 
aizsargāšanu un attīstīšanu, nevis tikai ar kādu vienu izolētu objektu

 Mantojumam tiek piešķirta otra dzīvība un jauna nozīme, kas atbilst mūsdienīgām 
vajadzībām un prasībām, arvien aktīvāka orientēšanās uz iedzīvotāju vajadzībām

 Digitalizācija un pieejamība tiešsaistē nodrošina agrāk nebijušus iesaistes veidus 
un paver jaunas ieņēmumu plūsmas

 Digitalizācija gan veids kā kultūras mantojumu saglabāt, gan kā iekļaut indivīdu, 
gan kā stiprināt nacionālo identitāti

 E-mācību rīki veicina kultūras satura plašāku pieejamību mājās, skolās un 
universitātēs un ļauj cilvēkiem radīt, atkārtoti izmantot un pievienot jaunu vērtību 
saturam, paaugstinot kultūras kolekciju vērtību



Lai īstenotu «jauno pieeju»

 Veicināt tradicionālo prasmju un zināšanu nodošanu no paaudzes 
paaudzē, kā arī to inovatīvu izmantošanu un savstarpēju bagātināšanu, 
izmantojot zinātnes un tehnoloģiju attīstību 

 Izmantot digitālus līdzekļus, lai veicinātu gan visu sabiedrības grupu 
piekļuvi kultūras mantojuma pārvaldībai, gan viņu dalību tajā 

 Izpētīt to, kāda ir virtuālo kopienu loma kultūras mantojuma politikas 
izstrādē un īstenošanā, atbalsta sniegšanā kultūras mantojuma 
pārvaldībai, zināšanu veidošanā un finansēšanā (piemēram, izmantojot 
kolektīvo finansēšanu)



2. Kultūras mantojuma līdzdalīga 
pārvaldība  un cilvēku iesaiste



Jauno pieeju atbalsta politika
ES Padome un Komisija

Ievieš jēdzienu 

Kultūras mantojuma līdzdalīga pārvaldība



UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas 
aktivitātes



Kultūras mantojuma līdzdalīga pārvaldība 
paredz

1. veidot daudzlīmeņu pārvaldības sistēmas, kurās tiek iesaistītas 
daudzas ieinteresētās personas un kurās kultūras mantojums tiek 
atzīts par kopīgu resursu; veicināt attiecīgo ieinteresēto personu 
iesaistīšanos, nodrošinot to, ka viņu dalība ir iespējama visos 
lēmumu pieņemšanas procesa posmos; 

2. stiprināt saiknes starp kultūras mantojuma pārvaldības vietējo, 
reģionālo, valsts un Eiropas līmeni, lai ieguvumi iedzīvotājiem būtu 
paredzēti visos līmeņos;

3. materiālā, nemateriālā un digitālā kultūras mantojuma mijiedarbību, 
lai tiek aptvertas, respektētas un palielinātas šā mantojuma 
sociālās, kultūras, simboliskās, ar ekonomiku un ar vidi saistītās 
vērtības; 



Kultūras mantojuma līdzdalīga pārvaldība 
paredz (turpin.)

5.starpnozaru politikas īstenošanu, radot iespēju tam, lai 
kultūras mantojums palīdzētu sasniegt mērķus dažādās politikas 
jomās, piemēram, izglītības, ekonomikas, vides, sociālās u.c.

6. veidot sinerģiju starp ilgtspējīga tūrisma stratēģijām un 
vietējām kultūras un radošajām nozarēm, 

7. palīdzēt pilsētu un lauku teritorijām atgūt dzīvīgumu, 
vienlaikus saglabājot mantojuma integritāti un uzturot tā kultūras 
vērtību, un ekonomiskās iespējas līdzsvarojot ar iedzīvotāju 
labklājību.



3.Kultūras mantojuma līdzdalīga 
pārvaldība un Dziesmu un deju svētki



Līdzdalīga pārvaldība un Dziesmu un deju svētki 
Vai iespējams runāt Dziesmu un deju svētku kontekstā par 

daudzlīmeņu pārvaldību? 

Veidot daudzlīmeņu 
pārvaldību, kurā tiek 
iesaistītas daudzas 
ieinteresētās personas un 
kultūras mantojums tiek 
atzīts par kopīgu resursu

 30% 2013.gada Vispārējo Dziesmu 
un deju svētku dalībnieki norāda, ka 
neapmierināja svētku repertuārs 
kopumā, 130 respondenti norāda 
konkrētas lietas, kas neapmierināja

 87% dalībnieki norāda, ka nebija 
iespējas ietekmēt kolektīvu atlases 
kārtību, repertuāra izveidi, koncertu 
norises vietas un laika izvēli, 
programmas satura izstrādi, 
virsdiriģentu un virsvadītāju izvēli
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KOLEKTĪVU ATLASES KĀRTĪBU

PROGRAMMAS SATURA IZSTRĀDI

REPERTUĀRA IZVEIDI

VIRSDIRIĢENU UN VIRSVADĪTĀJU IZVĒLI

KONCERTU NORISES VIETAS UN LAIKA IZVĒLI

LATVIJA: Iespējas personiski ietekmēt sekojošas 2013.gada Dziesmu un deju 
svētku norises lietas (%)

Bija lielas iespējas ietekmēt Bija diezgan lielas iespējas ietekmēt Bija vidējas iespējas ietekmēt 

Bija nelielas iespējas ietekmēt Nebija iespējas ietekmēt Grūti pateikt 

n = 1091 (LAT) 



Dalībnieki domā, ka Latvijas simtgades 2018.gada 
Dziesmu un deju svētku repertuāra izvēli visvairāk
jāietekmē

Virsdiriģentiem un virsvadītājiem 67 %

Kolektīvu vadītājiem 59%

LNKC 47%

Mākslinieciskajai Padomei 33%

Kolektīvu dalībniekiem 31%

Kultūras ministrijai 23%

LNKC nozaru padomei 14%



 skatītājiem?

 NEKĀDĀ GADĪJUMĀ iedzīvotājiem, jo Dziesmu svētki ir lieliska iespēja ikvienam
dziedāt skaistas dziesmas, nevis nodrillētus šlāgerus un parādīt mūsu kultūru
cittautiešiem. Koncertus apmeklē daudz ārzemnieku, kas latviski nesaprot, tāpēc ļoti
būtiski ir, kā dziesmas skan (temps, dinamika utt.) un kas notiek uz skatuves
(gaismas, deja utt.)

 Galvenais nepazaudēt Dziesmu un deju svētku tradīcijas pamatjēgu. Man šķiet 
svarīgi, lai dziesmu svētkus varētu izdzīvot gan dalībnieks, gan organizētājs (cik nu 
iespējams) gan skatītājs.

 Grūti pateikt... no vienas puses tiem vajadzētu būt repertuāram tuvākajiem cilvēkiem -
kolektīvu dalībniekiem, vadītājiem... no otras puses - dalībniekiem un vadītājiem pilnīgi
noteikti nav nojausmas par visiem darbiem (dziesmām, dejām), kas varētu tikt iekļauti 
repertuārā. Tas būtu variants tikai tādā gadījumā, ja ir anketa, kurā no vairākiem 
variantiem jānobalso par dažiem. Virsdiriģenti un virsvadītāji, manuprāt, būtu jāizvēlas 
atkarībā no repertuāra. Tā ka īstenībā laikam pamatā repertuārs būtu jāizvēlas
mākslinieciskajai padomei kopā ar augstāk stāvošajiem...



Jo lielāka iesaiste dažāda līmeņa 
lēmumos, jo augstāka uzticēšanās tiem



Līdzdalīga pārvaldība un Dziesmu un deju 
svētki 2

stiprināt saiknes starp 
kultūras mantojuma 
pārvaldības vietējo, 
reģionālo, valsts un 
Eiropas līmeni

 Vietējas varas (pašvaldību) 
attieksme pret dziesmu un 
deju svētku tradīciju 
uzturošo amatiermākslas
kustību ir neviennozīmīga, 

 ļoti atkarīga no pašvaldības 
politiķu politiskās gribas



Nesistemātiska saikne starp dažādiem Dziesmu 
un deju svētku kustības pārvaldības līmeņiem
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DZĪVES VIETAI (PILSĒTAI, 
PAGASTAM)

REĢIONAM VALSTIJ

Lī dzdalī bas Dziesmu un deju svētku kustī bā spēja stiprināt piederī bas 
sajūtu/identitāti (vidējais novērtējums 10 ballu skalā)

LAT EST LTU

n = 1091 (LV) / n = 1702 (EST) / n = 1125



Līdzdalīga pārvaldība un Dziesmu un deju 
svētki (3)

Nodrošināt materiālā, 
nemateriālā un digitālā 
kultūras mantojuma 
mijiedarbību, lai tiek aptvertas, 
respektētas un palielinātas 
mantojuma sociālās, kultūras, 
simboliskās, ar ekonomiku un 
ar vidi saistītās vērtības

Aktīva digitalizācijas prakse

Cieša saikne ar materiālo 
mantojumu (tautas tērpu 
kustība)

Arvien jaunu telpu 
izmantošana koncertēšanas 
praksei



Laba saikne starp dažādiem mantojuma 
veidiem



ES veikts pētījums par kultūras mantojuma 
devumu sabiedrībai

Kultūras mantojums

 veicina Eiropas reģionu, pilsētu un lauku teritoriju pievilcību,
sekmē privātā sektora ieguldījumus,

 kultūras un radošās telpas attīstību,

 piesaista talantus un profesionālus uzņēmumus,

tādējādi veicinot reģionālo attīstību un konkurētspēju gan
Eiropā, gan visā pasaulē



“

”

Kultūras mantojums ir iespēju 
telpa, kas var radīt labvēlīgus 
apstākļus teritorijas 
reģenerācijai 

Laimīgu Jauno Eiropas kultūras mantojuma 2018.gadu!

Lai līdzdalīga pārvaldība ļauj  Dziesmu un deju svētkus kā savus 
un personiskus izjust visiem Latvijas cilvēkiem!


