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PĒTĪJUMA METODOLOĢIJAS RAKSTUROJUMS 
 

2019. gada augustā Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs (LKA ZPC) veica 

pētījumu par Latvijas iedzīvotāju kultūras mantojuma (turpmāk arī – mantojums) izpratni. Pētījums tika 

veikts LKA ZPC īstenotā fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta “Kopienu līdzdalība kultūras 

mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi” ietvaros. Datus pēc LKA ZPC pasūtījuma 

ieguva pētījumu kompānija Kantar. 

Šis pētījuma ziņojums sagatavots kā empīrisko datu pārskats. Aptaujas datu padziļināta analīze 

iekļauta pētījumu projekta “Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un 

izaicinājumi” ietvaros izstrādātajās pētnieku publikācijās. 

 

Pētījuma mērķis ir noskaidrot Latvijas iedzīvotāju izpratni par materiālo un nemateriālo kultūras 

mantojumu un attieksmi pret to.  

 

Pētījuma mērķa grupa ir Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 16 gadiem. Ģenerālais kopums 

pētījumā ir 1 755 589 iedzīvotāji visā Latvijā vecumā no 16 gadiem (LR Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes (PMLP) dati uz 2019. gada 1. janvāri). 

 

Pētījuma metode ir specializēta aptauja (Ad Hoc) visā Latvijā, izmantojot datorizēto telefoninterviju 

metodi (CATI - Computer Assisted Telephone Interview). 

 

Izlase pētījumā veidota, izmantojot nejaušo stratificēto daudzpakāpju metodi1, kā arī sekojot līdzi 

pētījuma mērķa grupas sociāli-demogrāfiskajiem parametriem: dzimums, tautība, vecums, reģions, 

apdzīvotas vietas tips. Pētījuma izlase ir 1027. Respondentu demogrāfisko parametru atspoguļojums 

redzams 1.pielikumā. 

 

Rezultāti pirms apstrādes papildus tika svērti pēc 5 parametriem: dzimuma, tautības, vecuma, 

reģiona un apdzīvotās vietas tipa. Piemērojot datu svēršanas procedūras, datu failā tika koriģēts 

pētījuma izlases sadalījums, to pietuvinot Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem struktūrai. Šādas 

procedūras piemērošana koriģē gan izlases struktūras atbilstību reālajai situācijai, gan atteikumu 

rezultātā radušās novirzes no ideālās izlases struktūras.  

 

Aptaujas anketā (tās maketu skatīt 2.pielikumā) tika iekļauti 17 pamata jautājumi. Pirms pētījuma 

uzsākšanas tika veikta aptaujas anketas adaptēšana datorizēto telefoninterviju veikšanai. Katram 

respondentam bija iespēja izvēlēties sev atbilstošāko aptaujas anketas valodu – latviešu vai krievu.  

 

Pētījuma ziņojums ietver divas galvenās tēmas:  

1) izpratne, zināšanas un pieredze attiecībā uz kultūras mantojumu vispārīgi; 

2) izpratne, zināšanas un pieredze attiecībā uz (nemateriālo) kultūras mantojumu Latvijā. 

 

 

  

                                                
1 Nejaušās izlases metode lietota ar mērķi, lai katrai izlases vienībai no ģenerālā kopuma būtu vienāda iespēja 
iekļūt izlasē. 
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KOPSAVILKUMS 
 

Kopumā Latvijas iedzīvotājiem ir pietiekoši laba sapratne par kultūras mantojumu, īpaši tā veidiem. 

65% atzina, ka ir dzirdējuši jēdzienu materiālais kultūras mantojums, bet 59% –  ka dzirdējuši jēdzienu 

nemateriālais kultūras mantojums. Redzams, ka par nemateriālo kultūras mantojumu Latvijas 

iedzīvotāji ir informēti nedaudz mazāk. Šīs tendences tiek apliecinātas arī jautājumos, kur 

respondentiem jāreflektē par mantojumu. Aicinot nosaukt pirmās asociācijas ar kultūras mantojumu, 

visbiežāk izskanēja tādas atbildes kā arhitektūra, arhitektūras pieminekļi, tradīcijas un kaut kas 

vēsturisks. Tas parāda, ka respondentiem mantojums saistās gan ar materiālo (arhitektūra), gan 

nemateriālo (tradīcijas) aspektu, tāpat kā arī ar zināmu īpašību (vēsturisks), kas kādu elementu padara 

par mantojumu. 

Latvijas iedzīvotājiem aptaujas ietvaros bija jānosauc arī kādi konkrēti materiālā un nemateriālā 

kultūras mantojuma piemēri Latvijā. Trīs visbiežāk minētie materiālā mantojuma piemēri bija Brīvības 

piemineklis, Rundāles pils un muzeji. Savukārt nemateriālā mantojuma trīs vispopulārākie piemēri bija 

Līgo svētki/ Jāņi, Dziesmu un deju svētki un tautasdziesmas/ dainas. Kopumā dažādi svētki kā 

nemateriālā mantojuma piemēri nosaukti vairāk nekā 300 reizes. 

Savu iesaisti kultūras mantojuma saglabāšanā respondenti vērtējuši vidēji (vērtējums 3,14 piecu 

ballu skalā). Lai nedaudz precīzāk saprastu, kā ikdienā izpaužas respondentu saikne ar kultūras 

mantojumu, tika jautāts, ko no minētā Latvijas iedzīvotāji ir darījuši pēdējo 12 mēnešu laikā. Vairumā 

minēto aktivitāšu bija zema iesaistes pakāpe, kas saskan ar iepriekš aprakstīto respondentu savas 

iesaistes pašnovērtējumu. Vienīgā aktivitāte, kurā bija augsta iesaiste, bija latviešu tradicionālo svētku 

svinēšana – 93% norādīja, ka ir to darījuši. 39% svinējuši citu tautu tradicionālos svētkus, 38% norādīja, 

ka pieraksta dzīvesstāstus vai pētījuši dzimtas koku, 31% piedalījušies ekskursijās/ tūrēs pa vietējo 

apkārtni, 26% iesaistījušies akcijās, notikumos, kas saistīti ar kultūras mantojumu (piemēram, akcijas 

Apceļo Latvijas pilis, Satiec savu meistaru, kultūras mantojuma dienas u.c.). 

Tā kā vairākos jautājumos kā būtiska tendence saistībā ar kultūras mantojumu, tā izpausmēm ir 

svētku svinēšanas prakses, respondentiem tika uzdots jautājums, kādus svētkus viņi svin katru vai 

gandrīz katru gadu. Visbiežāk nosauktie svētki bija Līgo/ Jāņi (84%), Ziemassvētki (80%) un Lieldienas 

(63%) – tātad svētki, kas saistīti ar saulgriežiem vai reliģiskajām praksēm. 

Interesanti, ka, lai gan paši respondenti sevi novērtējuši kā vidēji vai zemi iesaistītus mantojuma 

saglabāšanā, atbildot uz jautājumu, kas apdraud kultūras mantojuma saglabāšanu Latvijā, otrā 

populārākā atbilde bijusi cilvēku ieinteresētības trūkums (27%). Visbiežāk gan kā drauds minēts 

finansējuma un materiālo resursu trūkums (30%). Atbildot par to, kam būtu jāpieliek vislielākās pūles 

mantojuma saglabāšanā, trešajā vietā nosaukts katrs Latvijas iedzīvotājs (37%), taču visbiežāk norādīta 

Kultūras ministrija (55%).  

Visvairāk respondenti piekrīt apgalvojumam, ka kultūras mantojums ir būtisks resurss tūrisma 

plūsmas palielināšanai Latvijā (vidējais vērtējums 4,61 piecu ballu skalā), un līdzīgi arī domā par to, ka 

katram Latvijas iedzīvotājam ir tiesības uz sev būtiska kultūras mantojuma saglabāšanu (4,55) un valstij 

jāatbalsta jebkura kultūras mantojuma forma, kas ir svarīga lielai sabiedrības daļai (4,47). Vismazāk 

respondenti piekrīt apgalvojumiem, ka kultūras mantojums var radīt konfliktus un ka dzīvošana 

mantojuma tuvumā uzliek šķēršļus. 

Visvairāk respondenti informāciju par kultūras mantojumu iegūst plašsaziņas līdzekļos (88%), 

visbiežāk televīzijā, un ceļojot (87%). Taču būtisks informācijas avots ir arī ģimene (79%). Runājot par 

informētību, pētījuma ietvaros tika noskaidrots, cik informēti Latvijas iedzīvotāji ir tieši par nemateriālo 

kultūras mantojumu Latvijā – tikai 13% ir dzirdējuši par likumu šajā jomā, bet 26% ir dzirdējuši par 

nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu. Un tikpat daudzi respondenti zina, ka jebkurš Latvijas 

iedzīvotājs var pieteikt savu mantojuma elementu sarakstam. Savukārt, kad respondentiem tika jautāts, 

cik daudz viņi zina par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā šobrīd iekļautajiem 
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elementiem un vai ir tos kādreiz piedzīvojuši, informētība kopumā ir ļoti zema, izņemot zināšanas par 

Dziesmu un deju svētku tradīciju (tikai 1% par to neko nezina/ nav dzirdējis). Samērā liela daļa (vairāk 

kā puse) respondentu ir arī informēti par lībiešu kultūrtelpu un suitu kultūrtelpu, Siguldas spieķa 

darināšanas prasmi, Gaujas plostnieku amata prasmēm un knipelēšanas prasmi.  
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1. BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS PARADUMI UN PIEDERĪBAS 

SAJŪTA 
 

Lai pētījuma datu analīzē labāk varētu raksturot respondentu profilu, vispārējo aktivitāti un interesi 

par kultūru un attieksmi pret kultūras mantojumu, aptaujas ievadā tika uzdots jautājums par to, kādās 

aktivitātēs/ notikumos respondenti piedalījušies pēdējo 12 mēnešu laikā. Kā redzams 1.attēlā, gandrīz 

visi respondenti apmeklējuši populārās mūzikas, rokmūzikas vai šlāgermūzikas koncertu (99%), 77% 

apmeklējuši kādu vēsturisku vietu vai pieminekli, bet 76% – pilsētas/ novada svētkus. Starp 60 un 70 

procentiem respondentu apmeklējuši arī muzejus, publiskus tradicionālo svētku svinēšanas pasākumus 

un balles vai diskotēkas.  

52% apmeklējuši kino un gandrīz tikpat (50%) teātri, kā arī 48% apmeklējuši bibliotēku. 44% 

apmeklējuši amatiermākslas kolektīvu rīkotos pasākumus, 35% apmeklējuši operas, baleta izrādi vai 

klasiskās, garīgās mūzikas koncertus. 25% apguvuši kādas tradicionālās amatu prasmes. 

Visretāk respondenti iesaistījušies tādās aktivitātēs kā literāro pasākumu apmeklēšana (18%), 

kultūras pasākuma organizēšana (17%), dalība amatiermākslas kolektīvā (14%) un dalība kādas 

nevalstiskās organizācijas darbā (14%).  

Šis jautājums tika uzdots, jautājot, kur tieši respondenti veikuši šīs aktivitātes - savā dzīvesvietā, 

citur Latvijā vai ārpus Latvijas. Šo datu atspoguļojums redzams 3.pielikumā.  

 

1.attēls. Ko respondenti darījuši, apmeklējuši pēdējo 12 mēnešu laikā. 
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Respondenti tika lūgti novērtēt viņu piederības sajūtu dažādām vietām 10 ballu skalā (kur 10 - ļoti 

lielā mērā piederu, bet 1 - nemaz nepiederu). Vispiederīgākie Latvijas iedzīvotāji jūtas tieši Latvijas 

valstij (vidējais vērtējums 8,19). Kā redzams 2. attēlā, gandrīz tikpat piederīgi respondenti jūtas viņu 

dzīvesvietai (7,79). Baltijas valstīm un reģionam/ kultūrvēsturiskajam novadam respondenti jūtas 

vienlīdz piederīgi (7,03). Nedaudz vairāk piederīgi respondenti jūtas pasaulei kā Eiropai. 

 

2.attēls. Respondentu piederības izjūta. 
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2.IZPRATNE, ZINĀŠANAS UN PIEREDZE ATTIECĪBĀ UZ KULTŪRAS 

MANTOJUMU VISPĀRĪGI  
 

Lielākā daļa aptaujas jautājumu bija vērsti uz Latvijas iedzīvotāju attieksmes un pieredzes saistībā 

ar kultūras mantojumu noskaidrošanu, tādēļ tika uzdoti gan vispārīgāki jautājumi, piemēram, par 

asociācijām un piemēriem, kā arī konkrētāki jautājumi, piemēram, respondentu pašu prakses, iesaiste 

aktivitātēs, informētība, svētku svinēšanas paradumi, viedoklis par mantojuma apdraudošiem 

faktoriem u.tml. 

2.1. Asociācijas ar kultūras mantojumu 

 

Respondentiem tika lūgts nosaukt pirmās asociācijas vienā-divos vārdos ar kultūras mantojumu. 

Tikai 101 respondents nespēja nosaukt nevienu asociāciju, taču pārējie nosauca vienu, divas vai trīs 

asociācijas. Sniegtās atbildes tika sagrupētas pēc līdzības atbilžu kategorijās, kas apvienotas 1.tabulā 

(izvērstas atbildes redzamas 4.pielikumā). Kā redzams, visbiežāk minētā asociācija ir arhitektūra (mājas, 

ēkas, celtnes), arhitektūras pieminekļi (minēts 137 reizes). Otrā visbiežāk minētā asociācija ir 

tradīcijas/paražas (114 reizes), bet trešā – kaut kas vēsturisks, ar vēsturi saistīts (112 reizes). 94 reizes 

minēta literatūra/ rakstniecība, 82 reizes – pieminekļi (vēsturiski vai konkrēti). 75 reizes pieminēti 

Dziesmu un deju svētki. Gandrīz tikpat daudz (74 reizes) minēta nekonkrētāka asociācija – no 

iepriekšējām paaudzēm/ senčiem atstātais, nodots no paaudzes nākamajai paaudzei, atstāts no pagātnes/ 

agrākiem laikiem, savukārt 73 reizes minēta mūzika, dziesmas, dziedāšana, tostarp kori. 68 reizes 

minētas tautasdziesmas, un tikpat bieži māksla/ mākslas darbi. 66 reizes respondenti kā asociāciju 

minējuši muižas, pilis, to drupas. 

 

1.tabula. Asociācijas ar kultūras mantojumu. 

KATEGORIJA MINĒJUMU SKAITS 

arhitektūra/arhitektūras pieminekļi/ēkas/ mājas/celtnes 137 

(senču/tautas)tradīcijas/ paražas 114 

vēsture/vēsturiskas vietas/vēsturisks/kultūrvēsturisks 112 

literatūra, tās dažādi veidi/ rakstniecība 94 

pieminekļi (kultūras, vēstures vai konkrēti) 82 

Dziesmu un deju svētki 75 

no iepriekšējām paaudzēm/senčiem atstāts, nodots no paaudzes nākamajai paaudzei, 

atstāts no pagātnes/agrāko laiku 

74 

mūzika/dziesmas/koris/dziedāšana 73 

māksla, mākslas darbi 68 

tautasdziesmas/Dainas/Dainu skapis 68 

muižas, pilis, to drupas 66 
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minēti vairāki piemēri kopā 60 

teātra māksla, teātri, to izrādes 49 

cilvēki/personības, to amati 46 

svētki/ atzīmējami datumi  46 

(mutvārdu)folklora 45 

vērtības/kaut kas vērtīgs 42 

muzeji, to vērtības (vispārēji) 39 

daba/ ainava 38 

valoda 29 

kultūra/saistīts ar kultūru 29 

kino/filmas/raidījumi 28 

baznīcas/ reliģija/svētvietas/sakrālais mantojums 25 

dejas/ dejošana 22 

Brīvības piemineklis/Milda 20 

dažādas īpašības 20 

dažādi priekšmeti/lietas/objekti 19 

ēdiens, kulinārija, virtuve, receptes 17 

tautasdejas 16 

tautastērps/ apģērbs 16 

Vecrīga/Rīgas centrs/Doma laukums/jūgendstils 16 

konkrēta celtne/vieta (nav pils un nav saistīta ar reliģiju) 15 

amatniecība, amatu māksla, rokdarbi, tautas daiļrade 14 

tauta/tautiskums/tautai piederošs, kopīgs 14 

atmiņas/piemiņa 11 

pasākumi, notikumi, koncerti 11 

bibliotēkas (arī Latvijas Nacionālā bibliotēka), grāmatu krātuves 11 

bagātība/dārgums 9 

dziesmas un dejas 9 

(etnogrāfiskais) brīvdabas muzejs 9 
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valsts simboli 8 

pilsētas/ ciemi/ vietas 8 

ar dzimteni, ģimeni saistīts 8 

opera (opera un teātris) 8 

latviskums/latviskais/Latvijas/latviešu 8 

izglītība 7 

dzimtene/Tēvzeme 7 

muzeji (konkrēti) 7 

pozitīvi 7 

valsts  6 

nacionalitāte/nacionāls/nācijas 6 

etnogrāfija 5 

vide 5 

sens 5 

Baltijas ceļš 3 

identitāte 3 

novadi 3 

Lāčplēsis 3 

izstādes 3 

raksti/ornamenti/ zīmes 3 

saknes 3 

arheoloģija/arheoloģiskie izrakumi 2 

nākotne 2 

pilskalni 2 

cits 123 

grūti pateikt/NA 101 

 

Kopumā 55 reizes nosaukti muzeji, no tiem 39 reizes minēti muzeji vispārīgi, 9 reizes – brīvdabas 

muzejs, bet 7 reizes – citi konkrēti muzeji. Kā redzams 1.tabulā, 49 reizes nosaukta teātra māksla, teātri 

un to izrādes, 46 reizes respondenti minējuši svētkus/ atzīmējamus datumus, un tikpat daudz reizes – 
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cilvēkus, personības, to amatus2. 45 reizes nosaukta folklora (tostarp mīti, pasakas, teikas). 38 reizes 

respondenti nosaukuši dabu, bet 42 reizes – vērtības. 

Minot pirmās asociācijas ar kultūras mantojumu, 29 reizes respondenti nosaukuši valodu un tikpat 

bieži - kultūru. 28 reizes minēts kino/ filmas, bet 25 reizes – sakrālais mantojums (baznīcas, svētvietas, 

reliģija) gan ar konkrētiem piemēriem, gan vispārīgi. 22 respondentiem pirmā asociācija bijusi 

dejošana/ dejas, 20 respondenti minējuši Brīvības pieminekli, bet vēl 20 saukuši dažādas īpašības, 

piemēram, garīgums, skaistums, inteliģence u.tml. 19 respondenti nosaukuši priekšmetus/ lietas, 17 

reizes minēts ēdiens, kulinārija, virtuve, receptes. 16 reizes nosauktas vairākas asociācijas: tautasdejas; 

apģērbs/ tautastērps; Vecrīgas un Rīgas vietas, tās arhitektūra. 15 reizes minētas konkrētas celtnes3. 

Mazāk populāras atbildes bijušas amatniecība, rokdarbi (14 reizes), tauta, ar tautu saistīts, tai 

piederošs (14 reizes), atmiņas/ piemiņa (11 reizes), pasākumi, notikumi, koncerti (11 reizes), bibliotēkas4, 

grāmatu krātuves (11 reizes), bagātība/ dārgums (9 reizes), dziesmas un dejas (9 reizes), valsts simboli 

(8 reizes), pilsētas/ ciemi/ vietas (8 reizes), ar dzimteni, ģimeni saistītais (8 reizes), opera (8 reizes), 

latviskums/ ar Latviju un latviešiem saistītais (8 reizes), izglītība (7 reizes), dzimtene/ Tēvzeme (7 reizes), 

pozitīvi (7 reizes), valsts (6 reizes), nacionalitāte/ nacionāls/ nācijas (6 reizes). 

5 reizes un mazāk nosauktas tādas asociācijas kā etnogrāfija; vide; sens; Baltijas ceļš; identitāte; 

novadi; Lāčplēsis; izstāde; raksti/ ornamenti; saknes; arheoloģija; nākotne; pilskalni. 

123 reizes minētas dažādas citas, nekategorizējamas vai nekonkrētas, asociācijas, piemēram, brīvība, 

humors, vecāki, dzīve, bēdas, kanons, UNESCO, ekoloģija, pašdarbība, teritorija, mantojums, izrakstieni, 

skola, relikvijas, audzināšana u.c. 60 reizes minētas vairākas lietas kopā, kas netiek nodalītas, un tādējādi 

tām nav iespējams piešķirt unikālu kategoriju5. 

2.2. Izpratne par materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu, iesaiste tā 

saglabāšanā 

 

Kopumā Latvijas iedzīvotāji ir informēti par to, ka ir dažādi kultūras mantojuma veidi. Jautājot par 

to, vai viņi ir dzirdējuši šādus jēdzienus, 65% norādīja, ka ir dzirdējuši jēdzienu materiālais kultūras 

mantojums (3.attēls), bet 59% – ka ir dzirdējuši jēdzienu nemateriālais kultūras mantojums (4.attēls). 

Redzams, ka tomēr nedaudz vairāk respondenti ir pazīstami ar materiālā mantojuma jēdzienu (5.attēls), 

tas atspoguļojas arī asociācijās (aprakstīts iepriekšējā apakšnodaļā), kur visbiežāk minētie arī bija 

materiālā mantojuma piemēri. 

 

3.attēls. Vai respondenti dzirdējuši jēdzienu materiālais kultūras mantojums. 

 

                                                
2 Tostarp 3 reizes minēti lībieši. 
3 Bet ne pilis un ne ar reliģiju saistītas celtnes, jo tās ievietotas citā kategorijā. 
4 Pieskaitīta arī Latvijas Nacionālā bibliotēka, kā arī atbilde Gaismas pils, veicot analīzi, pieņemot, ka ar to domāta 
LNB jaunā ēka, nevis J. Vītola dziesma “Gaismas pils”. 
5 Šāda pati pieeja izmantota arī citiem brīvās atbildes jautājumiem, kas tiks analizēti turpmāk. 
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4.attēls. Vai respondenti dzirdējuši jēdzienu nemateriālais kultūras mantojums. 

 
 

5.attēls. Vai respondenti dzirdējuši jēdzienus materiālais un nemateriālais kultūras mantojums. 

 
 

Lai pētījuma ietvaros labāk izprastu Latvijas iedzīvotāju izpratni par materiālo un nemateriālo 

mantojumu, respondentiem bija jānosauc kāds materiālā un nemateriālā mantojuma piemērs Latvijā. 

Katrs respondents varēja nosaukt 1 līdz 3 piemērus. 91 respondents nevarēja nosaukt nevienu 6 

materiālā mantojuma piemēru, kamēr 62 respondenti nevarēja nosaukt nevienu nemateriālā kultūras 

mantojuma piemēru. Sniegtās atbildes tika sagrupētas pēc līdzības atbilžu kategorijās, kas apvienotas 

2.tabulā, bet kategorijas un to atšifrējumi skatāmi 5.pielikumā. 

Materiālā kultūras mantojuma piemēri 

Visbiežāk nosauktais materiālā kultūras mantojuma piemērs ir Brīvības piemineklis – minēts 278 

reizes (skatīt 2.tabulu), otrajā vietā ierindojas Rundāles pils (149 reizes). Kopumā 202 reizes minēti 

muzeji, no tiem kopumā trešā populārākā atbilde (112 reizes) šajā jautājumā bija dažādi konkrēti muzeji, 

piemēram, Mākslas muzejs, Okupācijas muzejs, Valmieras muzejs, Kara muzejs, Vēstures un kuģniecības 

muzejs, Raiņa muzejs u.c. Kā atsevišķas kategorijas attiecībā uz muzejiem izdalāmas arī muzeji un to 

vērtības vispārīgi (28 reizes), Brīvdabas muzejs (47 reizes) un Rotko muzejs/Rotko māksla (15 reizes). 

6 reizes arī nosauktas rakstnieku mājas. 

120 respondenti minējuši literatūru (grāmatas, dzeja, rakstnieku daiļrade), kā arī 8 respondenti 

nosaukuši Bībeli, bet 103 reizes – konkrētu pili vai muižu, neskaitot Rundāles pili, Turaidas pili, Jelgavas 

pili, Rīgas pili, Bauskas pili/ pilsdrupas, Cēsu pili/parku/pilsdrupas, kas izdalītas kā atsevišķas 

                                                
6 Nav atbildes vai atbilde “grūti pateikt”. 
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kategorijas. Starp 103 minētajām citām konkrētajām pilīm un muižām biežāk identificējamās atbildes 

bija Siguldas pilsdrupas, Bīriņu pils, Mežotnes pils, Jaunmoku pils u.c. Turaidas pils (Turaida, tās 

pilskalns, muzejs) minēta 31 reizi, Rīgas (prezidenta) pils – 28 reizes, Cēsu pils – 26 reizes, Jelgavas pils 

– 15 reizes, Bauskas pils – 9 reizes. Vēl 50 respondenti vienkārši nosaukuši pils vai muiža bez kāda 

konkrēta piemēra. Izrietoši kopumā pilis un muižas gan vispārīgi, gan konkrēti nosauktas 262 reizes.  

Bieži minēta arī cita veida arhitektūra, ne tikai pilis un muižas. 43 nosaukta arhitektūra vai ēkas/ 

mājas vispārīgi, taču kā atsevišķas kategorijas izdalītas jūgendstils, Āraišu ezerpils, Pulvertornis un 

Melngalvju nams. Jūgendstila apbūve, ēkas un Alberta iela minēti 40 reizes, Melngalvju nams – 15 reizes, 

Āraišu ezerpils – 8 reizes, bet Pulvertornis – 6 reizes. Atsevišķi kā bieži nosauktas būves minami 

Daugavpils cietoksnis (21 reizi), Mežaparka/ Dziesmu svētku estrāde (10 reizes) un televīzijas tornis (5 

reizes). 56 reizes nosauktas citas dažādas konkrētas celtnes/ vietas, piemēram, Ventspils cietums, 

Baložu kultūras nams, Andrejsala, Alūksnes bankas ēka, Rīgas kinostudija, Rīgas birža, Zlēku dzirnavas, 

Rīgas pulkstenis, Spīķeri, koncertzāle GORS u.c. Runājot par būvniecību, 10 reizes minēti arī dažādi tilti. 

Kā atsevišķa būvju/ institūciju grupa nodalāmas bibliotēkas – 38 respondenti nosauca Latvijas 

Nacionālo bibliotēku (Gaismas pils), bet 7 respondenti – kādu citu bibliotēku. 

95 reizes nosaukta Vecrīga/ Rīgas vecpilsēta, centrs, gandrīz tikpat bieži (91 reize) minēta māksla 

tās dažādās izpausmes formās, taču kā atsevišķa kategorija izdalīta V. Purvīša daiļrade – to minējuši 28 

respondenti. Tāpat kā atsevišķa kategorija izdalīta J. Rozentāla māksla – tā nosaukta 18 reizes. Tātad 

kopumā vizuālā māksla minēta 137 reizes. 22 cilvēki nosauca mūziku – 6 respondenti konkrēti R. Paula 

daiļradi, bet vēl 16 cilvēki – citu ar mūziku saistītu atbildi. Runājot par dažādiem mākslas veidiem, 

vairākkārt minēts arī teātris: 21 reizi minēts teātris vispārīgi un lugas, bet 20 reizes konkrēti teātri 

(Latvijas Nacionālas teātris – 15 reizes un Dailes teātris – 5 reizes). 25 reizes minēta arī opera (kā 

mākslas forma vai kā ēka). 

Bieži nosaukts materiālā mantojuma piemērs bija pieminekļi – vai nu vispārīgi vai ar konkrētiem 

piemēriem. 80 reizes nosaukti pieminekļi vispārīgi, 14 reizes – Māras piemineklis, bet 13 reizes – Raiņa 

piemineklis. Kā minēts iepriekš, Brīvības piemineklis bija vispopulārākā atbilde. 

89 reizes tika minētas baznīcas un sakrālas celtnes, taču kā atsevišķa kategorija nodalīta Doma 

baznīca/laukums/interjers (minēta 62 reizes) un Aglonas bazilika (17 reizes)7. 

57 reizes nosaukts tautastērps vai apģērbs un to daļas, arī rotas. 50 aptaujātie Latvijas iedzīvotāji kā 

materiālo kultūras mantojumu minēja kino vai filmas8, taču kā atsevišķas kategorijas izdalītas 15 reizes 

nosauktā filma “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” un 10 reizes minētā filma “Vella kalpi (Vella dzirnavās)”. 45 

reizes nosaukti dažādi priekšmeti, piemēram, Latvijas karogs, vecmāmiņas deķis, skaņu plates, ģimenes 

foto, Baložu bānītis, vērpjamais ratiņš, velosipēdi, darba rīki u.c., bet 44 reizes nosaukti cilvēki vai 

populāras personas, piemēram, Raimonds Pauls, Aspazija, Rainis, Vija Artmane, rakstnieki, aktieri u.c., 

no tiem 3 reizes minēti lībieši/ līvi.  

Lai gan bija nepieciešams nosaukt materiālā mantojuma piemērus, tika minēti arī dažādi 

nemateriālā kultūras mantojuma piemēri – 55 reizes dainas/ tautasdziesmas un Dainu skapis. 9 reizes 

nosaukti rokdarbi, 6 reizes minēts arī Lāčplēsis un vēl 11 reizes citi (vispārīgi) piemēri. Tāpat samērā 

bieži tika nosaukti dažādi vairāk vai mazāk ar dabu saistīti piemēri: 30 reizes dabas un dabas rezervāti, 

27 reizes – parki, 11 reizes – pilskalni, 5 reizes – dzintars un no tā darinātās rotas, 3 reizes – Likteņdārzs. 

6 reizes minēts ēdiens, bet vēl 4 reizes – konkrēti sklandrauši. 

33 reizes kā atbilde sniegta kapi – 8 reizes vispārīgi un 25 reizes tieši Brāļu kapi. 

Citi nosaukti materiālā kultūras mantojuma piemēri ir pilsētas, to rajoni vai dažādas vietas (37 

reizes), keramika/māla trauki/podniecība (14 reizes), nauda/ lats (9 reizes), arheoloģija (7 reizes), 

Lielvārdes josta (6 reizes), Mākslas akadēmija (4 reizes). 54 reizes nosaukts kaut kas cits, piemēram, 

                                                
7 Salīdzinoši bieži minēta arī Sv.Pētera baznīca. 
8 Tā starpā minētas tādas konkrētas filmas kā “Emīla nedarbi”, “Zvejnieka dēls”, “Ilgais ceļš kāpās”, “Ceplis”, 
“Cilvēka bērns”, “Sprīdītis”, “Mērnieku laiki”. 
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Tobāgo, mēbeles, asfalts, latviešu strēlnieki, zelts, Minox, rakstu raksti, zivs, lauki u.c. 27 reizes minēti 

vairāki piemēri kopā.  

 
2.tabula. Materiālā kultūras mantojuma piemēri Latvijā. 

KATEGORIJA MINĒJUMU SKAITS 

Brīvības piemineklis/Milda 278 

Rundāles pils 149 

literatūra (grāmatas, dzeja, rakstnieku daiļrade) 120 

konkrēti minēti muzeji 112 

konkrēta pils vai muiža 103 

Vecrīga/ Rīgas vecpilsēta, centrs 95 

māksla(gleznas, skulptūras, izstādes) 91 

baznīcas (sakrālas celtnes) 89 

pieminekļi 80 

Doma baznīca/laukums/interjers 62 

tautastērps/ apģērbs, tā daļas, rotas 57 

dažādas konkrētas celtnes/vietas 56 

dainas, tautasdziesmas/Dainu skapis 55 

kino/ filmas 50 

pilis un muižas  50 

Brīvdabas muzejs 47 

priekšmeti 45 

ēkas/arhitektūra/mājas 43 

cilvēki/personības 41 

Jūgendstils, tā apbūve, ēkas/Alberta iela 40 

Latvijas Nacionālā bibliotēka (Gaismas pils) 38 

pilsētas, to rajoni, dažādas vietas 37 

Turaida/Turaidas pils/ pilskalns/muzejs 31 

daba, dabas rezervāti 30 

Rīgas (prezidenta) pils 28 
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V.Purvīša darbi 28 

muzeji (vispārīgi)/to vērtības 28 

minēti vairāki piemēri kopā 27 

parki 27 

opera (ēka un māksla) 25 

Brāļu kapi 25 

Cēsu pils/pilsdrupas/parks 22 

Daugavpils cietoksnis 21 

teātris (t.sk. lugas) 21 

J. Rozentāla gleznas 18 

Aglonas bazilika 17 

mūzika 16 

Rotko māksla/muzejs 15 

Melngalvju nams 15 

Jelgavas pils 15 

Filma ''Limuzīns Jāņu nakts krāsā'' 15 

Latvijas Nacionālais teātris 15 

keramika/māla trauki/podniecība 14 

Māras piemineklis 14 

Raiņa piemineklis 13 

pilskalni 11 

nemateriālais kultūras mantojums 11 

Bauskas pils/pilsdrupas 10 

Mežaparka/Dziesmu svētku estrāde 10 

filma ''Vella kalpi (Vella dzirnavās)'' 10 

tilti 10 

nauda/lats 9 

rokdarbi 9 
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Āraišu ezerpils (muzejs) 8 

Bībele 8 

kapi 8 

arheoloģija 7 

bibliotēka 7 

Lielvārdes josta 6 

Lāčplēsis 6 

Pulvertornis 6 

ēdiens/virtuve/receptes 6 

R. Paula mūzika 6 

rakstnieku mājas 6 

dzintars/dzintara rotas 5 

Dailes teātris 5 

televīzijas tornis 5 

Mākslas akadēmija 4 

sklandrauši 4 

Likteņdārzs 3 

lībieši/līvi 3 

cits 54 

grūti pateikt/NA 91 

 

Nemateriālā kultūras mantojuma piemēri 

Vispopulārākā atbilde kā nemateriālā kultūras mantojuma piemērs (skat. 3. tabulu) ir Līgo/Jāņi, ar 

to saistītās tradīcijas, atribūti – to nosaukuši 499 respondenti. Otrais visbiežākais piemērs ir Dziesmu 

un deju svētki (349 reizes), bet trešais – tautasdziesmas/ (Barona)dainas/ Dainu skapis (208 reizes). 

142 reizes nosaukti Ziemassvētki un ar tiem saistītās tradīcijas, piem., bluķa vilkšana. 

Līgo/ Jāņi, kā minēts, bija vispopulārākā atbilde, un bieži minēti arī Ziemassvētki, taču arī kopumā 

šajā jautājumā visbiežākā atbilde bija dažādi svētki un to svinēšanas tradīcijas, kas sadalīti sīkākās 

apakškategorijās. 77 reizes minētas Lieldienas un to tradīcijas, 39 reizes nosaukti saulgrieži. 31 

respondents nosaucis Mārtiņus (tostarp Mārtiņdienas tirgu, gaiļa pagatavošanu). 20 reizes minēti 

Meteņi, 16 reizes – zvejnieku/ jūras svētki, 15 reizes – Miķeļi (un Miķeļdienas tirgus), bet 14 reizes – 

Jaunais gads. 23 reizes minēts arī 18.novembris un tā svinības, bet 13 reizes – Lāčplēša diena. 123 reizes 
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minēti arī citi svētki, piemēram, Rīgas pilsētas svētki, Pēterdiena, baltā galdauta svētki, Māmiņdiena, 

vārda diena,  sveču diena,  gadskārtu svētki, pļaujas svētki u.tml. 

84 reizes minēta mutvārdu folklora, piemēram, pasakas, teikas, leģendas, parunas, ticējumi. 

80 reizes respondenti nosaukuši mūziku, mūziķus vai muzicēšanu, savukārt 54 reizes minētas 

dejas/ tautasdejas. Runājot par mūziku, R.Paula daiļrade izdalīta kā atsevišķa kategorija (minēts 10 

reizes). 50 reizes minēti dažādi amati/ nodarbes/ prakses, piemēram, pirtniecība, klūgu pīšana, alus 

brūvēšana, kalēji, bērzu sulu tecināšana, koka apstrāde u.tml. 46 reizes minētas ar ēdienu saistītas 

atbildes (ēdiens, receptes, gatavošana, virtuve)9. 

31 reizi tika nosaukta literatūra (grāmatas, dzeja, prese), un vēl kā atsevišķa kategorija izdalīta Raiņa 

daiļrade (14 reizes). 30 reizes minēti kapu svētki (ar to saistītā kultūra, arī bēres). 28 reizes respondenti 

nosaukuši tradīcijas vai paražas, 25 reizes – adīšana un aušana (kopā), bet 24 reizes – valoda (tostarp 

samērā bieži nosaukta arī latgaliešu valoda), 22 reizes nosaukti cilvēki vai slavenas personības 

(piemēram, Mārtiņš Brauns, Jānis Peters, Imants Ziedonis, Vija Artmane, Krišjānis Barons). Keramika/ 

podniecība/ māla izstrādājumi nosaukti 22 reizes, bet tautastērpi – 17 reizes.   

16 reizes kā atbilde sniegts teātris un tā tradīcijas, bet 15 reizes – ķekatas/budēļi. 14 reizes nosaukti 

vairāki piemēri: pasākumi, notikumi (piem., nēģu festivāls, ledus figūru festivāls, koncerti, dzejas 

dienas); valsts simboli; brīvdabas muzejs un tā aktivitātes. Reliģiskās prakses minētas 13 reizes. 11 

reizes minēts Lāčplēsis (eposs, tēls, rokopera). Arī 10 reizes minēti vairāki aspekti: lībiešu/ līvu kultūra 

un valoda; kino/ filmas; māksla; vietas (piemēram, Cēsis, Zvejniekciemats, Sigulda); gadatirgi. 

Mazāk nekā 10 reizes minēti šādi nemateriālā kultūras mantojuma piemēri: daba (9 reizes), ģimene 

un tās vērtības (9 reizes), kāzu tradīcijas (8 reizes), maize un tās cepšana (8 reizes), Baltijas ceļš (7 

reizes), suiti (7 reizes), zīmes/ simboli/ raksti/ ornamenti (7 reizes), kordziedāšana/ kori (6 reizes), 

kristības (6 reizes), veļu laiks (4 reizes). 

58 reizes kā piemērs izvēlēts kaut kas cits, piemēram, lielveikali, garīgas vērtības, atmiņas, tirgus, 

bērnu rotaļas, labsirdība, jūrskola, laulības reģistrācija, Lielvārdes josta, turnīri ar dāmām, astroloģija, 

talkas, bižutērijas prasme, Latvija, vēsture, ekskursijas u.c. 45 reizes nosaukti vairāki piemēri kopā.  

 
3.tabula. Nemateriālā kultūras mantojuma piemēri Latvijā. 

KATEGORIJA MINĒJUMU SKAITS 

Līgo/Jāņi, ar to saistītās tradīcijas, atribūti 499 

Dziesmu un deju svētki 349 

tautasdziesmas/(Barona)dainas/Dainu skapis 208 

Ziemassvētki, ar to saistītās tradīcijas 142 

dažādi (citi) svētki 123 

(mutvārdu)folklora 84 

mūzika, mūziķi, muzicēšana 80 

Lieldienas, to tradīcijas 77 

dejas/tautasdejas 54 

amati/nodarbošanās/prakses 50 

                                                
9 Nedaudz biežāk kā citi konkrēti ēdieni nosaukti sklandrauši. 
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ēdiens, tā recepte un gatavošana/virtuve 46 

Saulgrieži (dažādi) 39 

Mārtiņi/ Mārtiņdiena, tās tirgus, gailis 31 

literatūra/grāmatas/dzeja/prese 31 

kapu kultūra/ kapu svētki/ bēres 30 

tradīcijas/paražas 28 

adīšana un aušana 25 

valoda 24 

18.novembris, tā svinības 23 

cilvēki/personības 22 

keramika/podniecība/māla izstrādājumi 22 

Meteņi 20 

tautastērpi 17 

Zvejnieku/jūras svētki 16 

teātris, tā tradīcijas 16 

Miķeļi/Miķeļdiena, tās tirgus 15 

ķekatas/budēļi 15 

Rainis, viņa daiļrade 14 

Jaunais/vecais gads 14 

pasākumi, notikumi 14 

valsts simboli 14 

brīvdabas muzejs, tā aktivitātes 14 

reliģiskās prakses 13 

Lāčplēša diena 13 

Lāčplēsis (eposs, tēls, rokopera) 11 

lībiešu/līvu kultūra, valoda 10 

kino/filmas 10 
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māksla 10 

vietas 10 

gadatirgi 10 

R.Paula daiļrade 10 

daba 9 

ģimene, tās vērtības, tradīcijas 9 

kāzu tradīcijas 8 

maize, tās cepšana 8 

Baltijas ceļš 7 

zīmes, simboli, raksti, ornamenti 7 

suiti 7 

kordziedāšana/kori 6 

kristības 6 

veļu laiks, diena 4 

vairāki 45 

cits 58 

grūti pateikt/NA 62 

  

Respondentiem tika lūgts novērtēt savu iesaistes pakāpi kultūras mantojuma saglabāšanā 5 ballu 

skalā, kur 5 – esmu aktīvi iesaistīts, 1 – neesmu iesaistīts (skat. 6. attēlu). Iesaiste nav ne izteikti augsta, 

ne zema, lielākoties respondenti izvēlējušies vērtējumu 3, tādējādi arī vidējais vērtējums 5 ballu skalā ir 

3,14. 

 

6.attēls. Respondentu iesaistes pakāpe kultūras mantojuma saglabāšanā. 
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2.3. Respondentu saikne ar kultūras mantojumu 

 

Lai noskaidrotu, kāda ir respondentu saikne ar kultūras mantojumu ikdienā, tiem tika lūgts norādīt, 

ko no minētā viņi ir darījuši pēdējo 12 mēnešu laikā. Vairumam aktivitāšu bija zems iesaistes rādītājs, 

izņemot aspektu svinu latviešu tradicionālos svētkus – 93% norādīja, ka ir to darījuši (7.attēls). 39% 

norādīja, ka svinējuši citu tautu tradicionālos svētkus (8.attēls). 24% uzskata, ka dzīvo ēkā vai vidē, kam, 

viņuprāt, ir kultūras mantojuma vērtība (9.attēls), savukārt 8% norāda, ka dzīvo ēkā vai vidē, kam ir 

piešķirts kultūras pieminekļa statuss/ aizsargājamas teritorijas statuss/ pasaules mantojuma vērtības 

statuss (10.attēls). 

 

7.attēls. Vai respondents pēdējo 12 mēnešu laikā svinēja latviešu tradicionālos svētkus. 

 
 

8.attēls. Vai respondents pēdējo 12 mēnešu laikā svinēja citu tautu tradicionālos svētkus. 

 
 

9.attēls. Vai respondents pēdējo 12 mēnešu laikā dzīvoja ēkā vai vidē, kam ir kultūras mantojuma vērtība. 
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10.attēls. Vai respondents pēdējo 12 mēnešu laikā dzīvoja ēkā vai vidē, kam ir piešķirts kultūras pieminekļa 

statuss/ aizsargājamas teritorijas statuss/ pasaules mantojuma vērtības statuss. 

 
 

Lai noskaidrotu, kāda ir respondentu iesaiste dažādās ar mantojumu saistītās aktivitātēs, tiem tika 

lūgts norādīt, ko no minētā viņi ir darījuši pēdējo 12 mēnešu laikā. 26% apstiprināja (skat. 11.attēlu), ka 

ir iesaistījušies akcijās, notikumos, kas saistīti ar kultūras mantojumu (piemēram, akcijas Apceļo Latvijas 

pilis, Satiec savu meistaru, kultūras mantojuma dienas u.c.), turpretī divreiz vairāk respondentu (57%) 

piedalījušies apkārtējās vides/ dabas labiekārtošanas pasākumos (12.attēls). 19% ir ziedojuši naudu vai 

citus resursus kādai organizācijai vai notikumam, kas nodarbojas ar kultūras mantojuma saglabāšanu, 

uzturēšanu, popularizēšanu u.tml. (13.attēls). 

 

11.attēls. Vai respondents pēdējo 12 mēnešu laikā iesaistījies akcijās, notikumos, kas saistīti ar kultūras 

mantojumu. 

 
 

12.attēls. Vai respondents pēdējo 12 mēnešu laikā iesaistījies apkārtējās vides/dabas labiekārtošanas 

pasākumos. 
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13.attēls. Vai respondents pēdējo 12 mēnešu laikā ziedoja naudu vai citus resursus kādai organizācijai vai 

notikumam, kas nodarbojas ar kultūras mantojuma saglabāšanu, uzturēšanu, popularizēšanu u.tml.   

 
 

Respondentiem tika jautāts, ko vēl (saistībā ar kultūras mantojumu) viņi ir vai nav darījuši pēdējo 

12 mēnešu laikā. 38% atzina, ka ir pierakstījuši dzīvesstāstus vai pētījuši savu dzimtas koku (14.attēls), 

bet 31% piedalījušies tematiskās ekskursijās/tūrēs pa tuvāko apkārtni (15.attēls). 19% ir personīgais 

tautastērps vai tā daļas (16.attēls). 9% strādājuši muzejā/ bibliotēkā/ arhīvā vai darbu, kas saistīts ar 

kultūras mantojuma saglabāšanu, popularizēšanu (17.attēls). 

 
14.attēls. Vai respondents pēdējo 12 mēnešu laikā pierakstīja dzīvesstāstus vai pētīja savu dzimtas koku. 

 
 

15.attēls. Vai respondents pēdējo 12 mēnešu laikā piedalījies (kā organizators un/ vai dalībnieks) tematiskās 

ekskursijās/ tūrēs pa Jūsu tuvāko apkārtni (kvartālu, apkaimi, pagastu u.tml.). 
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16.attēls. Vai respondentam pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijis personīgais tautastērps vai tā daļas. 

   
 

17.attēls. Vai respondentam pēdējo 12 mēnešu laikā ir strādājis muzejā/ bibliotēkā/ arhīvā vai darbu, kas saistīts 

ar kultūras mantojuma saglabāšanu, popularizēšanu. 

 
 

18.attēls. Respondentu aktivitātes pēdējo 12 mēnešu laikā. 
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Domājot par nemateriālā kultūras mantojuma praksēm, respondentiem tika jautāts, kādus svētkus 

viņi svin katru vai gandrīz katru gadu. Respondenti varēja brīvi nosaukt neierobežotu skaitu svētku. Trīs 

visbiežāk nosauktie svētki bija Līgo/Jāņi (84%), Ziemassvētki (80%) un Lieldienas (68%) – tātad svētki, 

kas saistīti ar saulgriežiem vai reliģiskām praksēm (skatīt 19. attēlu). Kā redzams 20.attēlā, 47% bieži 

svin Jauno gadu un 36% – dzimšanas dienu. Salīdzinoši – tikai 13% norāda, ka katru vai gandrīz katru 

gadu svin vārda dienu. 21% svin 18.novembri (Latvijas Republikas proklamēšanas dienu).  

 

19.attēls. Svētki, ko respondenti svin katru vai gandrīz katru gadu: TOP3. 

 
 

20.attēls. Svētki, ko respondenti svin katru vai gandrīz katru gadu. 

 
 

Respondentiem tika jautāts, vai, viņuprāt, kaut kas apdraud kultūras mantojuma saglabāšanu 

Latvijā, uz ko 67% atbildēja apstiprinoši (skat. 21. attēlu). Šiem respondentiem bija iespēja precizēt, kas 

tieši, viņuprāt, apdraud mantojuma (skat. 22. attēlu) saglabāšanu – visbiežāk sniegtā atbilde (30%) bija 

finansējums/materiālo resursu trūkums, taču gandrīz tikpat bieži (27%) minēta arī cilvēku/ kopienas 
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ieinteresētības trūkums, vienaldzība. Vēl vienlīdz bieži (19%/18%) minēti aspekti citu tradīciju 

ienākšana, kultūru sajaukšanās, valsts vai starptautiskā līmeņa politika/ likumdošana, tās trūkums, 

nepilnība un nav izpratnes par kultūras mantojumu, tā vērtību sabiedrībā/ neizglītotība.  

 

21.attēls. Respondentu viedoklis, vai kaut kas apdraud kultūras mantojuma saglabāšanu Latvijā. 

  
 

22.attēls. Respondentu viedoklis, kas apdraud kultūras mantojuma saglabāšanu Latvijā. 

 
 

Šajā jautājumā pie cits minētas dažādas atbildes, tostarp 53 reizes minēta cilvēku aizbraukšana/ 

cilvēkresursu trūkums/ iedzīvotāju skaita samazināšanās, 7 reizes dabas apstākļi: 
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cilvēku aizbraukšana/ cilvēkresursu trūkums/ iedzīvotāju skaita samazināšanās 

Cilvēki brauc prom 

cilvēki izmirst, kas var nodot tālāk informāciju, pieredzi 

Cilvēkresursu trūkums 

cilvēkresursu trūkums 

cilvēkresursu trūkums 

cilvēkresursu trūkums 

cilvēkresursu trūkums 

Cilvēkresursu, speciālistu trūkums 

cilvēku  trūkums (demogrāfija) 

Cilvēku aizbraukšana no Latvijas. 

cilvēku aizbraukšana no valsts 

cilvēku aizbraukšana uz ārzemēm 

cilvēku daudzums 

cilvēku izbraukšana no Latvijas 

Cilvēku izbraukšana no Latvijas 

cilvēku izbraukšana no valsts 

cilvēku izbraukšana no valsts 

Cilvēku izbraukšana no valsts 

Cilvēku emigrēšana 

Cilvēku izbraukšana no valsts. 

Cilvēku izbraukšana no valsts. 

Cilvēku izbraukšana uz ārzemēm un tad viņiem nav vairs svarīgas latviskās kultūras vērtības 

cilvēku izceļošana no Latvijas 

Cilvēku skaita samazināšanās Latvijā 

Cilvēku trūkums 

Cilvēku trūkums Latvijā 

cilvēki aizbrauc prom no valsts 

daudz latviešu ir izbraukuši no Latvijas. 

daudzi brauc prom no Latvijas, nav, kas saglabā kultūras mantojumu 

Aizceļo ļoti daudz cilvēku 
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Iedzīvotāji izbrauc no Latvijas, nav kam saglabāt 

iedzīvotāju depopulācija 

Iedzīvotāju skaita samazinājums un viensētu izzušana. 

iedzīvotāju skaita samazināšanās LV 

demogrāfija 

demogrāfijas kritums 

Depopulācija 

dzimstības samazināšanās 

Emigrācija 

jauniešu aizplūšana no valsts 

Jauniešu došanās prom no Latvijas 

ka visi brauc prom 

latvieši brauc prom no Latvijas 

Latviešu izbraukšana no Latvijas 

Latviešu populācija arvien samazinās, tādejādi, nav kam nest tālāk nemateriālo mantojumu 

Latvijas iedzīvotāju emigrācija 

Paliekam aizvien mazāk Latvijā. 

pašu latviešu kļūst mazāk, grūtāk saglabāt vērtības 

Pati nācija ir apdraudēta, jo cilvēki izklīst pa pasauli 

Skaitliski nācija samazinās, izmirst 

tas, ka daudz cilvēku brauc prom 

Tauta izmirst 

Tautas izmiršana 

Dabas apstākļi   

dabas apstākļi 

dabas ietekme (ja ēkai nav atjaunots jumta segums, dabas procesu ietekmē tā iet bojā) 

dabas kataklizmas 

Dabas katastrofas 

Dabas stihiju sekas varētu būt 

ekoloģija 

Vides piesārņojums 
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Citas atbildes 

31.maijs - skolas gada beigas bērniem 

akls nacionālisms 

Alkatība 

Apkārtējā vide, daba 

attīstās laikmetīgā māksla un klasiskā māksla izzūd 

bezdarbs 

Bezdarbs 

Būvniecības ieceres, piem., Rail Baltic 

Cilvēku dzīves līmenis. 

Dezinformācija par to, kāda ir konkrēta pieminekļa loma un nozīmē, kāpēc tas ir radīts. Tas rada 
nesaskaņas starp dažādām cilvēku grupām. 

domstarpības par pieminekļu vērtību (piem., Uzvaras pār fašismu piemineklis) 

Etniskais apstāklis 

Ģimenes tradīcijas tiek jauktas un degradētas 

imigrācija 

Imigrācija 

Imigrācija no Latvijas 

Informācijas trūkums 

Informācijas trūkums 

infrastruktūra 

infrastruktūras trūkums 

ir maz informācijas 

jaunas celtnes 

jaunatnes vēlme pamest Latviju 

Jaunā paaudze 

jaunu ēku būvniecība, kas izjauc vēsturisko harmoniju 

jebkas noveco, gan mājas, gan tie paši tautastērpi, ne visu var saglabāt pat pie labākās gribas 

karš 

katastrofas, vētras, ugunsgrēki 

Korupcija 

Krievu valoda netiek valstiski atzīta 
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laika apstākļi 

laika apstākļi posta 

laika zobs 

Laika zobs... 

Latviešu valodas izzušana, jau tagad jaunākā paaudze vairs nezina daudzus vārdus, kas bija pašsaprotami 
iepriekš, piemēram, ravēšana. 

Latvijas tauta tiek iznīcināta, tātad pazūd arī kultūra - tā ir cilvēku politika 

Lauksaimniecība ar savu izmantoto ķīmiju  apdraud dižkokus 

Lāčplēša diena 

mainās tradīcijas 

Marihuānas legalizēšana 

Maz latviešu Rīgā, kuri varētu turpināt savas tradīcijas tīrā veidā. 

mākslīgā māksla 

mediju ietekme 

mirstība 

Nacionālais jautājums 

Nacionālisms, šovinisms. 

Nacionālisms. 

Neprofesionāls pilsētas plānojums 

Nesaskaņas. 

Okupācijas sekas 

Paaudžu atšķirības, jo parasti jaunākā paaudze neieklausās vecāka gadagājuma cilvēku viedoklī 

Paaudžu maiņa notiek 

Pastāvot konfliktam starp krievu un latviešu tautības cilvēkiem, nav iespējams krievu tautības cilvēkiem 
līdz galam integrēties latviešu vidē un atrast kopīgu valodu. 

pieminekļu un celtņu novecošanās 

pierobežas rajonos ir grūtāk, viņiem ir maz informācijas, kas notiek 

Piesārņots gaiss 

Propaganda 

seno ēku nojaukšana vai pārbūve 

skolu likvidācija 

sociālisma mantojums 
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Starpnacionālie konflikti 

taustāmo materiālo vērtību vecums, jo var sadrupt grāmata, izjukt tautas tērps, nav nodrošināti 
pietiekami labi apstākļi 

tautas novecošana 

Tautas sanaidošana 

ugunsgrēki 

vecie krievu pieminekļi 

zema bērnu dzimstība 

 

Aptaujā tika iekļauts jautājums arī par veidiem, kā respondenti ieguvuši informāciju par kultūras 

mantojumu (skat. 23. attēlu). Visbiežāk informācija iegūta plašsaziņas līdzekļos/ medijos (88%) un 

ceļojot (87%). Nedaudz retāk informācija iegūta, apmeklējot kultūras un mākslas pasākumus (83%) un 

izglītības ietvaros (80%). Gandrīz tikpat bieži respondenti norāda, ka informāciju par kultūras 

mantojumu iegūst ģimenē (79%). 58% norādījuši dalību amatiermākslas kolektīvos kā informācijas 

iegūšanas veidu. No tiem respondentiem, kas informāciju ieguvuši medijos, 89% norādījuši televīziju, 

bet otrais biežāk nosauktais medijs (76%) ir ziņu portāli internetā (skat. 24. attēlu). Nedaudz mazāk 

populārs kanāls ir radio, kā arī drukātie mediji. Visretāk minēti sociāli tīkli.  

 

23.attēls. Veidi, kā iegūst informāciju par kultūras mantojumu. 

 
 

24.attēls. Plašsaziņas līdzekļi, kuros respondenti ieguvuši informāciju par kultūras mantojumu. 
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2.4. Viedoklis par apgalvojumiem saistībā ar kultūras mantojumu  

 

Respondentiem bija jāsniedz savs viedoklis par dažādiem ar kultūras mantojumu saistītiem 

apgalvojumiem. Vērtējumi tika sniegti 5 ballu skalā, kur 1 nozīmē pilnībā nepiekrītu, bet 5 nozīmē pilnībā 

piekrītu. 25. attēlā redzami vidējie vērtējumi 5 ballu skalā izteiktajiem apgalvojumiem. Visvairāk 

respondentu piekrīt (4,61) apgalvojumam kultūras mantojums ir būtisks resurss tūrisma plūsmas 

palielināšanai Latvijā. Taču gandrīz tikpat daudz respondentu piekrituši arī apgalvojumiem katram 

Latvijas iedzīvotājam ir tiesības uz sev būtiska kultūras mantojuma saglabāšanu (4,55) un valstij 

jāatbalsta jebkura kultūras mantojuma forma, kas ir svarīga lielai sabiedrības daļai (4,47). Līdzīgi 

novērtēts arī apgalvojums jūs izjūtat lepnumu par Latvijas kultūras mantojumu (4,46). 

Apgalvojums kopīgs kultūras mantojums saliedē dažādas cilvēku grupas novērtēts ar 4,36, bet 

apgalvojums Latvijā ir tāds kultūras mantojums, kas nav sastopams nekur citur – ar 4,16. Arī apgalvojumi 

dzīvošana ar kultūras mantojuma saistītu vietu tuvumā stiprina piederības sajūtu Latvijai un tautas vai 

kultūras tradīciju un prakšu uzturēšana uzlabo cilvēka dzīves kvalitāti saņēmuši vērtējumu virs četri 

(4,10 un 4,03). 

Nedaudz zemāk novērtēti apgalvojumi šobrīd ir aktuāli pievērsties tradicionālā kultūras mantojuma 

pētīšanai un praktizēšanai (3,67) un dzīvošana ar kultūras mantojuma saistītu vietu tuvumā uzlabo 

cilvēku dzīves kvalitāti (3,63). 

Vismazāk respondenti piekrituši apgalvojumiem kultūras mantojums var radīt nesaskaņas/ 

konfliktus starp dažādām sabiedrības grupām (3,11) un dzīvošana (jebkāda veida) kultūras mantojuma 

tuvumā apgrūtina dzīvi/ uzliek šķēršļus (2,61). 

 

25.attēls. Respondentu viedoklis par apgalvojumi par kultūras mantojumu. 
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26.attēls. Apgalvojumi par kultūras mantojumu, kam respondenti pilnībā piekrīt (vērtējums 5). 
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3. IZPRATNE, ZINĀŠANAS UN PIEREDZE ATTIECĪBĀ UZ KULTŪRAS 

MANTOJUMU LATVIJĀ 
  

Pētījuma fokusā ir nemateriālais kultūras mantojums Latvijā un tā tiesiskais ietvars un pārvaldība, 

tādēļ aptaujas ietvaros uzdoti tādi jautājumi, lai noskaidrotu Latvijas iedzīvotāju informētību un viedokli 

gan par nemateriālā kultūras mantojuma elementiem, gan nemateriālā kultūras mantojuma tiesisko 

ietvaru un pārvaldību. To rezultāti atspoguļoti šajā nodaļā. 

3.1. Informētība par nemateriālā kultūras mantojuma tiesisko ietvaru un aizsardzību 

 

Pētījuma ietvaros bija svarīgi noskaidrot, cik informēti Latvijas iedzīvotāji ir par nemateriālā 

kultūras mantojuma tiesisko ietvaru Latvijā.  Kā redzams 27. attēlā, kopumā informētība ir diezgan zema 

– nedaudz vairāk respondentu ir dzirdējuši par nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu (26%), kamēr 

vien 13% ir dzirdējuši par nemateriālā kultūras mantojuma likumu. Likumsakarīgi, ka 26% arī zina, ka 

pieteikumu nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam var iesniegt jebkurš Latvijas iedzīvotājs (skat. 

28. attēlu). 

 

27.attēls. Respondentu informētība par nemateriālā kultūras mantojuma likumu un sarakstu Latvijā. 

 
 

28.attēls. Respondentu informētība par to, ka jebkurš Latvijas iedzīvotājs var pieteikt kultūras mantojumu 

iekļaušanai nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. 
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Respondenti uzskata, ka Latvijas Republikas Kultūras ministrijai (skat. 29. attēlu) būtu jāpieliek 

vislielākās pūles Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā/ aizsargāšanā (55%). Vēl atbilžu 

TOP3 ir arī vietējās/ reģionālās iestādes (45%) un katrs Latvijas iedzīvotājs (37%). 27% norādījuši 

izglītības iestādes. 18% minējuši UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, tikpat daudzi – Latvijas 

Nacionālo kultūras centru. Tikai 12% minējuši vietējo kopienu, bet 13% – nevalstiskās organizācijas. 

  

29.attēls. Respondentu uzskati, kam būtu jāpieliek vislielākās pūles, lai saglabātu Latvijas nemateriālo kultūras 

mantojumu. 

 

3.2. Informētība par nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu un tā elementiem  

 

Pētījuma ietvaros bija būtiski noskaidrot, cik informēti Latvijas iedzīvotāji ir par šobrīd10 Latvijas 

nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautajiem elementiem. Kā redzams 30. attēlā, Latvijas 

iedzīvotāju informētība kopumā ir ļoti zema, izņemot zināšanas par Dziesmu un deju svētku tradīciju 

(tikai 1% par to neko nezina/ nav dzirdējis). Samērā liela daļa (vairāk nekā puse) respondentu ir arī 

informēti par lībiešu kultūrtelpu un suitu kultūrtelpu, kā arī Siguldas spieķa darināšanas prasmi, Gaujas 

plostnieku amata prasmēm un knipelēšanas prasmi. Respondentu saikne ar šiem elementiem turpmāk 

raksturota arī nedaudz detalizētāk.   

                                                
10  Pētījuma veikšanas brīdī Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā Latvijā bija iekļauti šādi elementi - 
dziedāšana ar pusbalsu, Latgales mazo bundziņu - bubyna - spēles tradīcija, Ieviņa tipa ermoņiku būvēšanas un 
spēlēšanas tradīcija, mirušo ofīciju (saļmu) izpildīšanas prakse Vaboles un Līksnas pagastos, Siguldas spieķa 
darināšanas prasme, Pēterburgas ermoņiku spēlēšanas tradīcijas, Rucavas tradicionālā kultūrtepa, causpēlējamās 
cītaras spēle, kinpelēšanas prasme, Gaujas plostnieku amata prasmes, lībiešu kultūrtelpa, dubultauduma šatiera 
segu aušana Ziemeļvidzemē, Upītes kultūrtelpa, psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē, bet UNESCO Reprezentatīvajā 
cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautas Baltijas dziesmu un deju svētku tradīcija un Suitu 
kultūrtelpa. 
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30.attēls. Respondentu informētība par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautajiem 

elementiem. 

 
 

Dziesmu un deju svētku tradīcija 

41% respondentu ir pieredzējuši šo kultūras mantojuma elementu, bet 37% paši piedalījušies šī 

elementa īstenošanā. Pārējie 21% ir informēti par šo elementu. Kā minēts iepriekš, Latvijas iedzīvotāju 

saikne ar šo elementu ir visizteiktākā. 

 

31.attēls. Respondentu saikne ar Dziesmu un deju svētkiem. 
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Suitu kultūrtelpa 

31% respondentu ir informēti par šo mantojuma elementu, bet 25% ir pieredzējuši/ redzējuši šo 

elementu. 2% ir iesaistīti tā īstenošanā vai saglabāšanā. 

 

32.attēls. Respondentu saikne ar suitu kultūrtelpu. 

 
 

Lībiešu kultūrtelpa 

56% ir informēti par šo sarakstā iekļauto nemateriālā kultūras mantojuma elementu, bet 15% to ir 

arī pieredzējuši. 2% paši ir iesaistīti elementa īstenošanā.   

 

33.attēls. Respondentu saikne ar lībiešu kultūrtelpu. 

 
 

 

Gaujas plostnieku amata prasmes (Strenču plostnieki) 

40% zina/ ir informēti par šo nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto elementu, bet 

11% paši ir to pieredzējuši. 1% ir paši tajā iesaistīti. 
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34.attēls. Respondentu saikne ar Gaujas plostnieku amata prasmēm. 

 
 

Knipelēšanas prasme 

33% ir informēti par šo elementu, bet 15% to ir arī pieredzējuši vai mājās ir ar to saistīts priekšmets. 

4% ir paši iesaistījušies elementa saglabāšanā. 

 
35.attēls. Respondentu saikne ar knipelēšanas prasmi. 

 
 

Siguldas spieķa darināšanas prasme 

17% ir informēti/ zina par šo nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto elementu, bet 

53% to ir arī pieredzējuši vai tiem mājās ir ar to saistītais priekšmets. 2% ir paši iesaistījušies elementa 

saglabāšanā. 

 

36.attēls. Respondentu saikne ar Siguldas spieķa darināšanas prasmi. 
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Citi Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautie elementi (par kuriem 

respondenti ir maz informēti) 
 

37.attēls. Respondentu saikne ar dziedāšanu ar pusbalsu.

 
 

38.attēls. Respondentu saikne ar Latgales mazo bundziņu - bubyna - spēles tradīciju. 

 
 

39.attēls. Respondentu saikne ar augusta Ieviņa tipa ermoņiku būvēšanu un spēlēšanu. 
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40.attēls. Respondentu saikne ar psalmu dziedāšanu Ziemeļlatgalē. 

 
 

41.attēls. Respondentu saikne ar mirušo ofīciju (saļmu) izpildīšanas praksi Vaboles un Līksnas pagastos. 

 
 

42.attēls. Respondentu saikne ar Pēterburgas ermoņiku spēlēšanu. 
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43.attēls. Respondentu saikne ar caurspēlējamās cītaras spēli. 

 
 

44.attēls. Respondentu saikne ar Upītes kultūrtelpu. 

 
 

45.attēls. Respondentu saikne ar Rucavas tradicionālo kultūrtelpu. 
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46.attēls. Respondentu saikne ar dubultauduma šatiera segu aušanu Ziemeļvidzemē.          

 
 

Respondentiem tika dota iespēja nosaukt, kādu elementu viņi paši vēlētos iekļaut nemateriālā 

kultūras mantojuma nacionālajā sarakstā Latvijā. Tikai 214 respondenti sniedza atbildi. Tās sagrupētas 

tematiskās kategorijās (skat. 4.tabulu), bet sniegtās atbildes izvērsti redzamas 7.pielikumā. 

Visbiežāk (26 reizes) respondenti nosauca ar ēdienu saistītas atbildes, piemēram, alus darīšana, 

Jāņu siers, maizes gatavošanas tradīcijas, pelēko zirņu ēdieni, sklandrauši. 19 reizes tika minēti dažādas 

rokdarbu prasmes, piemēram, linu audumu aušana, lupatu segu aušana, suņu vilnas zeķu adīšana, 

prievīšu aušana, tamborēšana. 15 reizes nosauktas amatniecības prasmes (pīšana no klūgām, kalēja 

prasme, skalu grozu pīšana u.c.). 13 reizes minēta podniecība/ keramika un dažādi svētki. 8 reizes kā 

elements iekļaušanai sarakstā nosaukti ar mūziku saistīti piemēri un dažādas performatīvas prakses 

(piem., teātra izrādes). Neskatoties uz to, ka Baltijas dziesmu un deju svētku tradīcija jau ir iekļauta 

UNESCO Reprezentatīvajā cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, 7 respondenti nosaukuši 

Dziesmu un deju svētkus šajā jautājumā. Vēl 7 reizes minēta Latgale un ar to saistītais. 6 reizes minētas 

citas nodarbes, kas nav rokdarbi vai amatniecība (piem., sēņu lasīšana). 

5 reizes un mazāk minētas celtnes; folklora; kokles; daba; ornamenti; tautasdziesmas; literatūra; 

dzintara rotu darināšana; kapu svētki; reliģiskas prakses; māksla. 17 reizes minēti vairāki piemēri kopā, 

bet 34 reizes sniegta vēl kāda cita atbilde, piemēram, bērnu audzināšana, galda un uzvedības kultūra, 

krāsu veidošana, latviskums, sēļu tautastērps, zolītes spēle u.c. 

  

4.tabula. Respondentu ieteikumi elementiem, kas iekļaujami Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. 

KATEGORIJA MINĒJUMU SKAITS 

Ēdiens, ar to saistītais 26 

Dažādi rokdarbi, to prasmes 19 

Amatniecība, tās prasmes 15 

Podniecība/ keramika 13 

Dažādi svētki un to tradīcijas 13 

Muzicēšana, instrumentspēle, mūzika 8 
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Dažādas performatīvās prakses, ar to saistītais 8 

Dziesmu un deju svētki 7 

Ar Latgali saistītais 7 

Dažādas nodarbes, prakses 6 

Zvejniecība, ar to saistītais 5 

Arhitektūra (mājas, celtnes) 5 

Mutvārdu kultūra, folklora 5 

Kokles, to spēle 4 

Daba, ar to saistītais 4 

Zīmes/ornamenti 4 

Dainas/tautasdziesmas 3 

Literatūra 3 

Dzintara rotu izgatavošana 2 

Kapu svētki 2 

Ar reliģiskām praksēm saistīts 2 

Ar mākslu saistīts 2 

Minēti vairāki piemēri kopā 17 

Cita atbilde 34 
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PIELIKUMI                     

1. pielikums. Respondentu demogrāfiskie parametri 
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2. pielikums. Anketas makets  

Pētījumu kompānija KANTAR pēc Latvijas Kultūras akadēmijas pasūtījuma veic aptauju ar mērķi noskaidrot Latvijas 

iedzīvotāju izpratni par kultūras mantojumu un attieksmi pret to. Aptauja ir anonīma, iegūtie dati tiks analizēti apkopotā 

veidā, atsevišķas atbildes analizētas netiks. Aptauja aizņems 20-40 minūtes. 

IEVADJAUTĀJUMI 

1. Nosauciet 1-2 vārdos, ar ko Jums asociējas kultūras mantojums! 

Piebilde intervētājam: Ierakstīt/fiksēt ne vairāk kā 3 lietas/ aspektus! Ja cilvēks apmulst vai saka, ka 

“nezina”, izlaižam šo jautājumu. 

1)______________ 

2)______________ 

3)______________ 

 

2. Vai Jūs esat dzirdējis (-usi) šādus jēdzienus?  

Intervētājam – lasīt šādi: Es Jums nolasīšu vairākus jēdzienus. Pasakiet, lūdzu, vai Jūs esat vai neesat tos 

dzirdējis (-usi). 

Atzīmēt 1 atbildi katrā rindā! 

    Jā, esmu dzirdējis 

(-usi) 

Nē, neesmu 

dzirdējis (-usi) 

Grūti pateikt 

1 Materiālais kultūras mantojums 1 2 9 

2 Nemateriālais kultūras mantojums 1 2 9 

 

[ja cilvēks uz vienu vai vairākiem atbilžu variantiem 2.jautājumā atbildējis ar nē] Teksts intervētājam: 

Kultūras mantojums var būt daudzveidīgs, tās ir lietas, ko esam mantojuši no iepriekšējām paaudzēm. Tas var būt 

gan materiāls (piemēram, mākslas darbi, arhitektūra, arheoloģiskas vērtības, grāmatas utt.), gan nemateriāls 

(piemēram, tradīcijas, svētki, rituāli, prakses utt.). 

  

3.1. Nosauciet, lūdzu, trīs materiālā kultūras mantojuma piemērus Latvijā! 

Piebilde intervētājam: Ja cilvēks nevar atbildēt, atgādiniet, ka materiālais mantojums ir, piemēram, 

arhitektūra, pieminekļi, mākslas darbi, grāmatas, filmas, arheoloģiskas vērtības u.tml. 

1)______________ 

2)______________ 

3)______________ 

 

3.2. Nosauciet trīs nemateriālā kultūras mantojuma piemērus Latvijā! 

Piebilde intervētājam: Ja cilvēks nevar atbildēt, atgādiniet, ka materiālais mantojums ir, piemēram, 

tradīcijas, amatniecības prasmes, svētki, rituāli u.tml. 

1)______________ 

2)______________ 

3)______________ 

 

4. Lūdzu, skalā no 1 līdz 5 (kur 5 – esmu aktīvi iesaistīts, bet 1 – neesmu iesaistīts) novērtējiet, savu 

iesaistes pakāpi kultūras mantojuma saglabāšanā kopumā! 

5 – esmu ļoti iesaistīts (-a) 4 3 2 1 – neesmu iesaistīts (-a) Grūti pateikt 

5 4 3 2 1 99 
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5. Ko no minētā un kur pēdējo 12 mēnešu laikā Jūs esat darījis (-usi)/ apmeklējis (-usi)? 

Intervētājam – lasīt šādi: Es Jums nosaukšu dažādas aktivitātes. Jums jāpasaka, vai un kur – savā 

dzīvesvietā, citur Latvijā, ārzemēs - esat šīs aktivitātes darījis (-usi) pēdējo 12 mēnešu laikā. 

Atzīmēt visas atbilstošās atbildes katrā rindiņā! 

    Savā dzīvesvietā 

(pilsētā, novadā, 

kurā dzīvo) 

Citur 

Latvijā 

Ārzemēs Pēdējā gada laikā 

neesmu neko tādu 

darījis (-usi) 

Grūti 

pateikt 

1 Apmeklējis/usi teātra 

izrādi 

1 2 3 4 99 

2 Apmeklējis/usi  

operas, baleta izrādi 

vai klasiskās, garīgās 

mūzikas koncertu 

1 2 3 4 99 

3 Apmeklējis/usi 

populārās mūzikas, 

rokmūzikas vai 

šlāgermūzikas 

koncertu 

1 2 3 4 99 

4 Apmeklējis/usi kino 1 2 3 4 99 

5 Apmeklējis/usi balli, 

diskotēku u.tml. 

1 2 3 4 99 

6 Apmeklējis/usi 

pilsētas / novadu 

svētkus u.tml. 

1 2 3 4 99 

7 Apmeklējis/usi 

tradicionālo svētku 

svinēšanas publiskus 

pasākumus (kopīga 

Lieldienu, Jāņu u.c. 

svinēšana) 

Piezīme intervētājam: 

ja cilvēks prasa, vai, 

piem., Jāņi Rīgas 

krastmalā skaitās, tad 

sakām – jā. Ja cilvēks 

pats domā, ka tas ir 

tradicionāls pasākums, 

tad ieskaitām. 

1 2 3 4 99 
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8 Apmeklējis/usi 

amatiermākslas 

kolektīvu rīkotos 

pasākumus (neskaitot 

Dziesmu un deju 

svētkus) 

1 2 3 4 99 

9 Apmeklējis/usi 

bibliotēku 

Piezīme intervētājam: 

ja respondents jautā, 

vai skaitās arī 

pasākumi bibliotēkā, 

tad – jā, skaitās 

1 2 3 4 99 

10 Apmeklējis/usi 

muzeju 

1 2 3 4 99 

11 Apmeklējusi kādu 

vēsturisku vietu (pils, 

dabas objekts u.tml.) 

vai pieminekli 

1 2 3 4 99 

12 Apmeklējis/usi 

literāro pasākumu 

(tikšanās ar 

rakstniekiem, 

grāmatu atvēršana 

u.c.) 

1 2 3 4 99 

13 Darbojies/-usies kādā 

amatiermākslas 

kolektīvā (koris, dejas 

utt.), rokdarbu 

studijā, teātra 

kolektīvā 

1 2 3 4 99 

14 Apguvis/-usi 

tradicionālās amatu 

prasmes (piem., 

aušana, pīšana, 

vietējo tradicionālo 

ēdienu gatavošana 

u.tml.) 

1 2 3 4 99 

15 Piedalījies/usies 

kultūras pasākumu 

organizēšanā (arī kā 

brīvprātīgais) 

1 2 3 4 99 
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16 Piedalījies/usies kādas 

nevalstiskas 

organizācijas darbā 

(biedrībā vai 

nodibinājumā) 

1 2 3 4 99 

  

6. Kas no tā, ko tūdaļ nosaukšu, attiecas uz Jums (ja domājat par pēdējo 12 mēnešu periodu)? 

Intervētājam: Saukt pa vienam atbilžu variantus un atzīmēt atbilstošo. 

1 Jūs dzīvojat ēkā vai vidē, kam, Jūsuprāt, ir kultūras mantojuma vērtība 

2 Jūs dzīvojat ēkā vai vidē, kam ir piešķirts kultūras pieminekļa statuss/ aizsargājamas teritorijas statuss/ 

pasaules mantojuma vērtības statuss 

3 Jūs svinat latviešu tradicionālos svētkus 

4 Jūs svinat citu tautu tradicionālos svētkus 

5 Jūs iesaistāties akcijās, notikumos, kas saistīti ar kultūras mantojumu (piemēram, akcijas Apceļo 

Latvijas pilis, Satiec savu meistaru, kultūras mantojuma dienas u.c.) 

6 Jūs piedalāties apkārtējās vides/ dabas labiekārtošanas pasākumos (piem., Lielā talka u.tml.) 

7 Jūs ziedojat naudu vai citus resursus kādai organizācijai vai notikumam, kas nodarbojas ar kultūras 

mantojuma saglabāšanu, uzturēšanu, popularizēšanu u.tml. 

8 Jūs strādājat muzejā/ bibliotēkā/ arhīvā vai darbu, kas saistīts ar kultūras mantojuma saglabāšanu, 

popularizēšanu 

9 Jums ir personīgais tautastērps (vai daļas no tā) 

10 Jūs piedalāties tematiskās ekskursijās/ tūrēs pa Jūsu tuvāko apkārtni (kvartālu, apkaimi, pagastu u.tml.) 

11 Jūs pierakstāt dzīvesstāstus vai pētāt savu dzimtas koku 

  

7. Kādus svētkus Jūs svinat bieži (katru vai gandrīz katru gadu)? 

Piezīme intervētājam: Ļaujiet respondentam pašam brīvi saukt atbildes un atzīmējiet nosaukto. Ja 

respondents min svētkus, kas nav iekļauti sarakstā, ierakstiet tos pie “cits”! 

1 Dzimšanas diena 

2 Vārda diena 

3 Līgo/ Jāņi 

4 Ziemassvētki 

5 Jaunais gads 

6 Lieldienas 

7 Latvijas Republikas Proklamēšanas diena (18. novembris) 

8 Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena (4.maijs) 
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9 9.maijs (“Uzvaras diena”) 

10 Māmiņdiena 

11 1.septembris (pirmā skolas diena) 

11 Valentīndiena (14.februāris) 

12 Sieviešu diena (8.marts) 

13 Helovīns 

14 Kapu svētki 

15 Cits _________________________ 

99 Grūti pateikt 

  

JAUTĀJUMI PAR KULTŪRAS MANTOJUMU 

  

8. Cik lielā mērā 5 ballu skalā Jūs piekrītat vai nepiekrītat šādiem apgalvojumiem par kultūras 

mantojumu Latvijā? 

Intervētājam – lasīt šādi: Es Jums nolasīšu dažādus apgalvojumus. Lūdzu, novērtējiet 5 ballu skalā, cik lielā 

mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat tiem. Ņemiet vērā, ka 5 nozīmē pilnībā piekrītu, bet 1 – pilnībā nepiekrītu. 

Atzīmējiet 1 atbildi katrā rindiņā! 

    5 (pilnībā 

piekrītu) 

4 3 2 1 (pilnībā 

nepiekrītu) 

Grūti 

pateikt 

1 Dzīvošana ar (jebkādu) kultūras 

mantojumu saistītu vietu tuvumā 

uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti 

5 4 3 2 1 99 

2 Tautas vai kultūras tradīciju un 

prakšu uzturēšana uzlabo cilvēku 

dzīves kvalitāti 

5 4 3 2 1 99 

3 Dzīvošana ar kultūras mantojumu 

saistītu vietu tuvumā stiprina 

piederības sajūtu Latvijai 

5 4 3 2 1 99 

4 Šobrīd ir modē/ aktuāli pievērsties 

tradicionālā kultūras mantojuma 

pētīšanai un praktizēšanai 

5 4 3 2 1 99 

5 Jūs izjūtat lepnumu par Latvijas 

kultūras mantojumu (tradīcijas, 

mākslas darbi, mūzika, vēsturiskie 

pieminekļi, arhitektūra u.tml.) 

5 4 3 2 1 99 

6 Dzīvošana (jebkāda veida) kultūras 

mantojuma tuvumā apgrūtina dzīvi/ 

uzliek šķēršļus 

5 4 3 2 1 99 
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7 Kultūras mantojums ir būtisks resurss 

tūrisma plūsmas palielināšanai Latvijā 

5 4 3 2 1 99 

8 Latvijā ir tāds kultūras mantojums, 

kas nav sastopams nekur citur pasaulē 

5 4 3 2 1 99 

9 Kultūras mantojums var radīt 

nesaskaņas/ konfliktus starp dažādām 

sabiedrības grupām 

5 4 3 2 1 99 

10 Valstij jāatbalsta jebkura kultūras 

mantojuma forma, kas ir svarīga lielai 

sabiedrības daļai 

5 4 3 2 1 99 

11 Kopīgas kultūras tradīcijas/ kultūras 

mantojums saliedē sabiedrību/ 

dažādas cilvēku grupas 

5 4 3 2 1 99 

12 Katram Latvijas iedzīvotājam ir 

tiesības uz sev būtiska kultūras 

mantojuma saglabāšanu 

5 4 3 2 1 99 

  

9. Kas, Jūsuprāt, apdraud kultūras mantojuma saglabāšanu Latvijā? 

Piezīme intervētājam: Ļaujiet respondentam pašam brīvi saukt atbildes un atzīmējiet nosaukto. Ja 

respondents min draudus, kas nav iekļauti sarakstā, ierakstiet tos pie “cits”! 

1 Nav izpratnes par kultūras mantojumu, tā vērtību sabiedrībā/ neizglītotība 

2 Laika trūkums 

3 Cilvēku/ kopienas ieinteresētības trūkums, vienaldzība 

4 Vienota viedokļa trūkums, nespēja rast kopīgus risinājumus 

5 Citu tradīciju ienākšana, kultūru sajaukšanās 

6 Informācijas/ digitālās tehnoloģijas 

7 Tūrisms 

8 Finansējuma/ materiālo resursu trūkums 

9 Valsts vai starptautiskā līmeņa politika/ likumdošana, tās trūkums, nepilnība 

10 Komercializācija 

11 Sociāli-ekonomiskās izmaiņas pasaulē/ globalizācija 

12 Klimata izmaiņas 

13 Nevērīga attieksme 

14 Vandālisms 
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15 Patriotisma trūkums 

16 Cits (ierakstiet) _________________ 

99 Grūti pateikt 

 

10. Vai Jūs esat (jebkad) ieguvis (-usi) informāciju par kultūras mantojumu šādos avotos? 

Atzīmēt vienu atbilstošo atbildi katrā rindiņā! 

    Jā, esmu Nē, neesmu Grūti pateikt 

1 Izglītības ietvaros (skolā, augstskolā, kursos, 

semināros u.c.) 

1 2 99 

2 Ģimenē iegūtā pieredze un zināšanas 1 2 99 

3  Plašsaziņas līdzekļi (mediji) 1 2 99 

4 Kultūras un mākslas pasākumu apmeklēšana 1 2 99 

5 Dalība amatiermākslas kolektīvos u.tml.) 1 2 99 

6 Ceļošana (Latvijā un ārvalstīs) 1 2 99 

  

[filtrs no 10.jaut. 3.atbildes, ja saka “jā, esmu”] 11. Jūs minējāt, ka esat ieguvis(-usi) 

informāciju par mantojumu medijos. Kādos plašsaziņas līdzekļos (medijos) tieši esat ieguvis (-

usi) informāciju kultūras mantojumu?   

Piezīme intervētājam: Nosauciet visus iespējamos atbilžu variantus un atzīmējiet visu atbilstošo. 

1 Drukātie mediji (laikraksti) 

2 Drukātie mediji (žurnāli) 

3 Televīzija (ziņas, tematiski raidījumi u.tml.) 

4 Radio 

5 Ziņu portāli internetā 

6 Sociālie tīkli 

7 Citur internetā 

8 Cits (ierakstiet) _________________ 

99 Grūti pateikt 

  

JAUTĀJUMI PAR NEMATERIĀLO KULTŪRAS MANTOJUMU 

Teksts intervētājam: Iepriekš noskaidrojām, ka nemateriālais kultūras mantojums ir zināšanas, 

tradicionālās amatniecības prasmes, vērtības, prakses, tradīcijas un izpausmes, paražas, rituāli, svētki, 

zināšanas. Tās atspoguļo Latvijas kultūras tradīcijas un ir no paaudzes paaudzē pārmantotas. 

Turpmāk anketā runāsim tieši par nemateriālo kultūras mantojumu Latvijā. 
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12. Vai Jūs esat dzirdējis (-usi), ka: 

  Jā Nē Grūti pateikt 

Nemateriālā kultūras mantojuma likums 1 2 99 

Nemateriālā kultūras mantojuma saraksts 1 2 99 

  

[filtrs no 12.jaut., ja saka “jā”] 13. Vai Jūs esat dzirdējis(-usi), ka jebkurš Latvijas iedzīvotājs 

var pieteikt kultūras mantojumu iekļaušanai šajā sarakstā? 

Atzīmēt 1 atbilžu variantu! 

1 Jā, esmu dzirdējis(-usi) 

2 Nē, neesmu dzirdējis(-usi) 

99 Grūti pateikt 

  

14. Jūs dzirdēsiet nosauktus dažādus nemateriālā kultūras mantojuma piemērus Latvijā. Komentējiet, 

lūdzu, vai Jūs zināt par šo mantojumu, vai esat to pieredzējis(-usi) un vai esat iesaistīts(-a) tajā jebkad 

dzīves laikā! 

Atzīmēt vienu atbilžu variantu katrā rindiņā! 

Piezīme intervētājam: Vispirms nosauciet iespējamos atbilžu variantus (horizontāli) un tad nolasiet 

elementus. 

Ja respondents saka, ka ir gan pieredzējis, gan pats bijis iesaistīts, atzīmēt IESAISTE (kā augstākā pakāpe) 

Iesaiste elementa saglabāšanā nozīmē praktizēt to, nodarboties ar to, piemēram, dejot tautas deju kolektīvā 

(Dziesmu un deju svētku gadījumā) vai gatavot cītaras u.tml. 

  

Elementi 

Esmu 

iesaistīts (-a) 

šī elementa 

saglabāšanā/ 

īstenošanā 

Esmu pieredzējis/ 

redzējis (-usi) šo 

mantojuma 

elementu/man šis 

elements/ 

priekšmets ir mājās  

Esmu 

informēts (-

a)/ zinu par 

šo 

mantojuma 

elementu 

Neesmu 

informēts (-a)/ 

neko nezinu 

par šo 

mantojuma 

elementu 

Grūti 

pateikt 

1 Dziesmu un deju 

svētku tradīcija 

1 2 3 4 99 

2 Dziedāšana ar 

pusbalsu 

1 2 3 4 99 

3 Latgales mazo 

bundziņu - 

bubyna - spēles 

tradīcija 

1 2 3 4 99 

4 Ieviņa tipa 

ermoņiku 

būvēšanas un 

spēlēšanas 

tradīcija 

1 2 3 4 99 
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5 Mirušo ofīciju 

(saļmu) 

izpildīšanas 

prakse Vaboles 

un Līksnas 

pagastos 

Piezīme 

intervētājam: 

nav svarīgi, ka 

nezina tieši pie 

Līksnas un 

Vaboles, ja ir 

dzirdējuši par 

ofīcijām, tad var 

atzīmēt “ir 

informēti”. 

1 2 3 4 99 

6 Siguldas spieķa 

darināšanas 

prasme 

1 2 3 4 99 

7 Pēterburgas 

ermoņiku 

spēlēšanas 

tradīcijas 

1 2 3 4 99 

8 Caurspēlējamās 

cītaras spēle 

1 2 3 4 99 

9 Knipelēšanas 

prasme 

1 2 3 4 99 

10 Gaujas 

plostnieku 

amata prasmes 

Piezīme 

intervētājam: 

nejaukt ar 

pārceltuvi pār 

Gauju Līgatnē. 

1 2 3 4 99 

11 Lībiešu 

kultūrtelpa 

1 2 3 4 99 

12 Dubultauduma 

šatiera segu 

aušana 

Ziemeļvidzemē 

1 2 3 4 99 



Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs 2019 

 

55 
 

13 Rucavas 

tradicionālā 

kultūrtelpa 

1 2 3 4 99 

14 Upītes 

kultūrtelpa 

1 2 3 4 99 

15 Suitu 

kultūrtelpa 

1 2 3 4 99 

16 Psalmu 

dziedāšana 

Ziemeļlatgalē 

1 2 3 4 99 

  

15. Jūs tikko dzirdējāt šobrīd nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto kultūras 

mantojumu. Nosauciet, ja ir kāds kultūras mantojums, ko Jūs pats(-i) personīgi gribētu iekļaut 

nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, ja būtu tāda iespēja!   

Piezīme intervētājam: Ierakstīt tikai 1 elementu/ vērtību! Ja respondents nevar sniegt konkrētu atbildi, atstāt 

tukšu un virzīties tālāk! 

________________________________________ 

  

16. Kam, Jūsuprāt, no tiem, ko Jums nosaukšu, būtu jāpieliek vislielākās pūles, lai aizsargātu/ 

saglabātu Latvijas nemateriālo kultūras mantojumu (vērtības, izpausmes, prakses)? Nosauciet ne 

vairāk kā 3 galvenos! 

Piezīme intervētājam: jānolasa visi atbilžu varianti un jālūdz respondentu izvēlēties ne vairāk par trīs. 

1 Katram iedzīvotājam 

2 Vietējai kopienai 

3 Nevalstiskajām organizācijām (biedrības, asociācijas u.tml.)/ labdarības organizācijām 

4 Izglītības iestādēm 

5 Privātiem uzņēmumiem vai sponsoriem 

6 Vietējām/ reģionālajām iestādēm (piem., pašvaldības) 

7 Valsts iestādēm (piem., Latvijas Nacionālais kultūras centrs)   

8 Latvijas Republikas Kultūras ministrija 

9 Starptautiskajām organizācijām 

10 Cits variants (ierakstiet) ___________________ 

11 Nevienam/ mantojuma saglabāšanā nav jāpieliek īpašas pūles 

99 Grūti pateikt 

  

DEMOGRĀFIJAS UN CITI JAUTĀJUMI 

 

Demogrāfijas jautājumi atbilstoši KANTAR standartizētajiem jautājumiem. 
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17. Lūdzu, skalā no 1 līdz 10 novērtējiet savu piederības sajūtu katrai no minētajām teritorijām, kur 1 

nozīmē “nemaz nepiederu”, bet 10 nozīmē “ļoti lielā mērā” piederu! 

  Piederība: 10 ļoti 

lielā mērā 

9 8 7 6 5  4 3 2 1 nemaz/ ne 

mazākajā mērā 

Grūti 

pateikt 

1 Jūsu dzīves vietai 

(pilsēta/ pagasts/ 

novads) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 99 

2 Reģionam/ 

kultūrvēsturiskajam 

novadam (Rīga, 

Kurzeme, Vidzeme, 

Zemgale, Latgale) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 99 

3 Latvijas valstij 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 99 

4 Baltijas valstīm 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 99 

5 Eiropai 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 99 

6 Pasaulei 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 99 
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3. pielikums. Respondentu aktivitātes pēdējo 12 mēnešu laikā: pa norises 

vietām 
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4.pielikums. Asociācijas ar kultūras mantojumu: atbilžu grupējums 

tematiskajās kategorijās 

 

arhitektūra/arhitektūras pieminekļi/ēkas/ mājas/celtnes  137 

ar senām mājām arhitektūra ēkas 

arhitektūra arhitektūra ēkas 

arhitektūra arhitektūra ēkas, arhitektūra 

arhitektūra arhitektūra Ēkas, gadsimtu vecas 

arhitektūra arhitektūra iepriekšējo arhitektūra 

arhitektūra arhitektūra koka arhitektūra 

arhitektūra arhitektūra Māja 

arhitektūra Arhitektūra Mājas 

arhitektūra arhitektūra mājas, sētas 

arhitektūra arhitektūra māju būvniecība Latgalē 

arhitektūra arhitektūra Mūsu senču atstātais mantojums, 

piem., ēkas 

arhitektūra arhitektūra nesakoptas senas ēkas 

arhitektūra Arhitektūra veclaiku no iepriekšējās paaudzes kaut kas 

atstāts  -  arhitektūra 

arhitektūra arhitektūra, pieminekļi saglabāt vecās celtnes 

Arhitektūra Arhitektūras celtnes senas celtnes 

arhitektūra arhitektūras ēkas senas ēkas 

arhitektūra arhitektūras pieminekļi senas ēkas 

arhitektūra Arhitektūras pieminekļi senas ēkas, vietas 

arhitektūra Arhitektūras pieminekļi senās ēkas 

arhitektūra Arhitektūras pieminekļi Senlaicīgas mājas 

arhitektūra Arhitektūras pieminekļi Tas, kas no veciem laikiem palicis, 

piem., mājas 

arhitektūra arhitektūras pieminekļi vecas ēkas 

arhitektūra arhitektūras pieminekļi vecas ēkas 

arhitektūra arhitektūras pieminekļi vecas ēkas 

Arhitektūra arhitektūras pieminekļi vecas ēkas 

arhitektūra Barona kungu māja, pats tādā dzīvoju, 

130 gadus veca 

vecas ēkas 

arhitektūra būves vecas ēkas 

arhitektūra celtnes vecas mājas 

arhitektūra celtniecība vecās ēkas 

arhitektūra ēkas vecās ēkas 

arhitektūra ēkas veclaicīgas ēkas 

Arhitektūra ēkas veclaiku mājas 

Arhitektūra ēkas Vecpilsēta 

arhitektūra ēkas vēsturiskas būves 

arhitektūra ēkas vēsturiskas celtnes 

arhitektūra ēkas vēsturiskas celtnes 

arhitektūra ēkas vēsturiskas ēkas 

arhitektūra ēkas Vēsturiskas ēkas 

arhitektūra ēkas vēsturiskas mājas 

arhitektūra ēkas vēsturiskas mājas 

arhitektūra ēkas vēsturiskā arhitektūra 

arhitektūra ēkas vēsturiskās ēkas 

Arhitektūra Ēkas vēsturiskās ēkas 
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arhitektūra ēkas vēsturiskās ēkas 

arhitektūra ēkas vēsturiskās mājas 

arhitektūra ēkas  

(senču/tautas)tradīcijas/ paražas     114 

gadsimtu krājums, tradīcijas tradīcijas tradīcijas 

latviskās tradīcijas tradīcijas tradīcijas 

mākslinieki un tradīcijas katrā tautā tradīcijas tradīcijas 

Nacionālās tradīcijas. tradīcijas Tradīcijas 

paražas tradīcijas tradīcijas 

paražas tradīcijas tradīcijas 

paražas tradīcijas Tradīcijas 

paražas tradīcijas tradīcijas 

paražas tradīcijas Tradīcijas 

paražas tradīcijas tradīcijas 

paražas tradīcijas tradīcijas 

senās tradīcijas tradīcijas tradīcijas 

Senču tradīcijas tradīcijas tradīcijas 

Senču tradīcijas tradīcijas tradīcijas 

senču tradīcijas tradīcijas tradīcijas 

suitu tradīcijas tradīcijas tradīcijas 

tautas paražas tradīcijas Tradīcijas 

tautas tradīcijas tradīcijas Tradīcijas 

tautas tradīcijas tradīcijas tradīcijas 

tradīcijas Tradīcijas tradīcijas 

tradīcijas Tradīcijas tradīcijas 

tradīcijas tradīcijas Tradīcijas 

Tradīcijas tradīcijas Tradīcijas 

tradīcijas tradīcijas tradīcijas 

tradīcijas tradīcijas tradīcijas 

tradīcijas tradīcijas tradīcijas 

tradīcijas tradīcijas tradīcijas 

tradīcijas Tradīcijas tradīcijas 

tradīcijas tradīcijas tradīcijas 

tradīcijas tradīcijas tradīcijas un paradumi 

tradīcijas tradīcijas tradīcijas un rituāli 

tradīcijas tradīcijas tradīcijas un to turpinājums 

tradīcijas Tradīcijas tradīcijas, piem.,  Ziemassvētki 

tradīcijas tradīcijas tradīcijām 

tradīcijas tradīcijas tradīciju ievērošana 

tradīcijas tradīcijas tradīciju ievērošana 

tradīcijas tradīcijas tradīciju saglabāšana 

tradīcijas tradīcijas tradīciju uzturēšana 

vēsture/vēsturiskas vietas/vēsturisks/kultūrvēsturisks   112 

aizsargājams, vēsturisks vēsture vēsture 

kaut kas vēsturisks vēsture vēsture 

kaut kas vēsturisks, nozīmīgs vēsture vēsture 

kultūrvēsturisks vēsture vēsture 

Latvijas pilsētu un valsts vēsture, 

patriotisms 

vēsture vēsture 

Latvijas vēsture vēsture vēsture 

Latvijas vēsture vēsture vēsture 

Latvijas vēsture vēsture vēsture 
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Latvijas vēsture vēsture vēsture 

Latvijas vēsture Vēsture vēsture 

nacionālā vēsture vēsture vēsture 

nācijas vēsture vēsture vēsture 

pirmskara vēsture vēsture Vēsture 

saistīts ar vēsturi vēsture vēsture 

tas, kas palicis no vēstures vēsture vēsture 

tas, kas palicis vēsturē vēsture vēsture 

tautas vēsture vēsture vēsture 

vērtība vēsture vēsture 

vēsture vēsture vēsture 

vēsture Vēsture vēsture 

vēsture vēsture vēsture, pilsētas un nācijas vēsture 

Vēsture vēsture vēsture, sens 

vēsture vēsture vēstures liecības 

vēsture vēsture vēstures saglabāšana 

vēsture vēsture vēsturiskas vietas 

vēsture vēsture vēsturiskās vietas 

vēsture vēsture vēsturiskās vietas 

vēsture vēsture vēsturiskās vietas 

vēsture vēsture vēsturiski notikumi 

vēsture vēsture vēsturiski objekti, kas paliek tautai, 

dziesmas 

Vēsture vēsture vēsturisks 

vēsture vēsture vēsturisks 

vēsture vēsture vēsturisks kaut kas 

vēsture vēsture vietas ar kultūrvēsturisku nozīmi 

vēsture Vēsture visa mūsu vēsture 

vēsture vēsture viss vēsturiskais 

vēsture vēsture  

vēsture Vēsture  

literatūra, tās dažādi veidi/ rakstniecība     94 

dzeja grāmatas par latviešu tautu literatūra 

dzeja I.Ziedoņa dainas literatūra 

dzeja Imanta un Rimanta Ziedoņa daiļrade literatūra 

dzeja Literatūra Literatūra 

dzeja literatūra literatūra 

dzeja, literatūra literatūra literatūra 

grāmatas literatūra Literatūra 

grāmatas literatūra literatūra 

grāmatas literatūra literatūra 

grāmatas literatūra literatūra 

grāmatas literatūra literatūra 

grāmatas literatūra literatūra 

grāmatas literatūra literatūra 

grāmatas literatūra literatūra 

grāmatas literatūra literatūra 

grāmatas literatūra literatūra 

grāmatas literatūra literatūra 

grāmatas literatūra literatūra 

grāmatas literatūra literatūra, dzeja, pasakas 

Grāmatas literatūra Literatūras darbi 
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grāmatas literatūra literatūras darbi 

grāmatas literatūra literatūras darbi, piemēram, 

grāmatas 

grāmatas Literatūra literatūras manuskripti (oriģināli) 

grāmatas literatūra Literārais mantojums 

grāmatas literatūra Raiņa daiļrade 

grāmatas literatūra rakstītais vārds 

grāmatas literatūra rakstniecība 

grāmatas literatūra senas grāmatas 

grāmatas literatūra Tautas eposs 

grāmatas literatūra V.Vīķes-Freibergas pētījums "Saules 

dziesmas" 

grāmatas literatūra  

grāmatas (vecās) literatūra  

pieminekļi (kultūras, vēstures vai konkrēti)     82 

agrāko laiku kultūras pieminekļi pieminekļi pieminekļi 

ar kultūras pieminekļiem pieminekļi pieminekļi 

Cēsu piemineklis pieminekļi pieminekļi 

kultūras pieminekļi pieminekļi pieminekļi 

kultūras pieminekļi pieminekļi pieminekļi 

kultūras pieminekļi pieminekļi pieminekļi 

Kultūrvēsturiskie objekti, pieminekļi pieminekļi pieminekļi 

kultūrvēsturiskie pieminekļi pieminekļi pieminekļi 

piemineklis pieminekļi pieminekļi 

piemineklis pieminekļi pieminekļi 

piemineklis pieminekļi Pieminekļi 

pieminekļi pieminekļi pieminekļi 

pieminekļi pieminekļi pieminekļi 

pieminekļi pieminekļi pieminekļi 

pieminekļi pieminekļi pieminekļi 

pieminekļi pieminekļi pieminekļi 

pieminekļi pieminekļi pieminekļi 

pieminekļi pieminekļi pieminekļi 

pieminekļi pieminekļi pieminekļi 

pieminekļi pieminekļi Pieminekļi - Čakstem Jelgavā 

pieminekļi pieminekļi vēstures piemineklis 

pieminekļi pieminekļi vēstures pieminekļi 

pieminekļi pieminekļi vēstures pieminekļi 

pieminekļi pieminekļi vēsturiski pieminekļi 

pieminekļi pieminekļi vēsturiski pieminekļi 

pieminekļi pieminekļi vēsturiskie pieminekļi 

Pieminekļi pieminekļi  

pieminekļi pieminekļi  

Dziesmu un deju svētki                    75 

deju svētki dziesmu svētki Dziesmu svētki 

dziesmu  svētki dziesmu svētki dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki dziesmu svētki dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki dziesmu svētki 

dziesmu svētki dziesmu svētki dziesmu svētki 

Dziesmu svētki dziesmu svētki Dziesmu svētki 
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Dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētki 

dziesmu svētki dziesmu svētki dziesmu svētki 

dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki dziesmu svētki dziesmu svētki 

dziesmu svētki dziesmu svētki dziesmu svētki 

dziesmu svētki dziesmu svētki dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki dziesmu svētki 

dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki dziesmu un deju svētki 

Dziesmu svētki dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki 

dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki 

Dziesmu svētki dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki 

dziesmu svētki Dziesmu svētki Latvijas nezūdoša vērtība - Dziesmu 

svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki Pasākumi, dziesmu svētki 

no iepriekšējām paaudzēm/senčiem atstāts, nodots no paaudzes nākamajai paaudzei, atstāts no 

pagātnes/agrāko laiku     74 

Ar kaut ko senu, kas saglabājies no 

sendienām 

Mantojums no iepriekšējām paaudzēm. senču mantojums 

ar to, ko mūsu senči atstājuši mantojums no senčiem senču mantojums 

atstāts no citām paaudzēm kultūras 

jomā 

mantojums no senčiem senču radītais mantojums 

iepriekšējo paaudžu atstāts mantots no senčiem senču vietas 

Iepriekšējo paaudžu mantojums no pagātnes saglabājams seno laiku atliekas 

Iepriekšējo paaudžu mantojums no paaudzes paaudzē tas ir svarīgi nākošajām paaudzēm 

kas bijis, agrāko laiku no senčiem palicis tas, kas kādreiz bijis un tas 

jāsaglabā 

kas ir saglabājies no senču senčiem palicis tas, kas mantots no iepriekšējām 

paaudzēm 

kas jānodod bērniem no tēviem mantots tas, kas palicis no seniem laikiem 

kas nāk no seniem laikiem No veciem laikiem tas, kas palicis pēc senčiem 

kas palicis no iepriekšējām paaudzēm paaudze tas, kas saglabājies laika gaitā 

kas paliek no senčiem paaudze Tas, kas saglabājies no senčiem 

kas paliek pēctečiem paaudzes tas, ko mēs saņemam no saviem 

senčiem 

kas tiek nodots paaudzēs paaudzē saglabāts to saglabāt turpmākajām 

paaudzēm 

kaut kas no pagātnes paaudžu mantojums tradīcijas un vērtības, ko nodod 

nākamajām paaudzēm 

kaut kas skaists no senākiem laikiem paliek no pagātnes viss, kas bija pirms mums 

kaut kas unikāls, kas nāk no senčiem, 

ko nedrīkst zaudēt 

pārmantojas no paaudzes uz paaudzi viss, kas ir pārmantots 

ko nodod vecāki saglabātais no pagātnes viss, kas ir saglabājies 

ko senči sastrādājuši saglabāts no seniem laikiem viss, kas palicis no iepriekšējiem 

gadsimtiem 

Kultūras nodošana no vecās uz jauno 

paaudzi 

senči viss, kas palicis no pagātnes - 

celtnes, grāmatas 

Lai paliek viss, kas ir bijis, nākamai 

paaudzei 

senči viss, kas paliek nākošajām 

paaudzēm 
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mani senči senči uzbūvējuši, izkopuši viss, kas saistīts ar pagātni 

mantojums no iepriekšējām 

paaudzēm 

Senču izveidotais viss, kas tiek nodots paaudzēs 

mantojums no iepriekšējām 

paaudzēm 

senču mantojums Viss, ko saņēmām no pagātnes 

mantojums no iepriekšējām 

paaudzēm 

senču mantojums  

mūzika/dziesmas/koris/dziedāšana          73 

Dziedāšana Dziesmas mūzika 

Dziedāšana Dziesmas mūzika 

Dziedāšana dziesmas mūzika 

Dziesma Dziesmas mūzika 

dziesma "Gaismas pils" dziesmas mūzika 

Dziesmas dziesmas mūzika 

Dziesmas Etnogrāfiskie ansambļi mūzika 

Dziesmas klasiskā mūzika Mūzika 

Dziesmas kordziedāšana mūzika 

Dziesmas kori mūzika 

Dziesmas koris mūzika 

Dziesmas koris mūzika 

Dziesmas Koru dziedāšana Mūzika 

Dziesmas Koru dziesmas mūzika 

Dziesmas Koru kustība mūzika 

Dziesmas mūzika mūzika 

Dziesmas mūzika mūzika, slavenības 

Dziesmas mūzika mūzikas dzīve Latvijā 

Dziesmas mūzika no paaudzes uz paaudzi - mūzika 

Dziesmas Mūzika Paula mūzika, dziesmas 

Dziesmas mūzika R.Paula dziesmas 

Dziesmas mūzika R.Paula mūzika 

Dziesmas mūzika R.Piguļa dziesmas 

dziesmas mūzika Raimonda Paula mūzika 

māksla, mākslas darbi 68 

akvareļglezniecība māksla māksla 

gleznas māksla māksla 

Gleznas Māksla māksla 

gleznas māksla māksla 

gleznas māksla mākslas darbi 

gleznas māksla mākslas darbi 

gleznas māksla mākslas darbi 

gleznas māksla mākslas darbi 

gleznas māksla mākslas darbi 

gleznas, mākslinieki māksla mākslas darbi 

Gleznas, visa veida mākslas darbi māksla mākslas darbi 

glezniecība Māksla mākslas darbi 

glezniecība Māksla mākslas darbi 

glezniecība, māksla māksla mākslas darbi 

Jurķeļa darbi Māksla Mākslas objekti 

lietišķā māksla māksla mākslas priekšmeti 

lietišķā māksla māksla skulptūra 

lietišķā māksla māksla tautas māksla 

LĪDZ ŠIM RADĪTIE MĀKSLAS DARBI māksla tēlotājmāksla 
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māksla māksla tēlotājmāksla 

māksla māksla viss, kas saistās ar mākslu, 

arhitektūru 

māksla māksla Viss, kas saistīts ar tautas mākslu 

māksla Māksla  

tautasdziesmas/Dainas/Dainu skapis      68 

Dainas palicis mantojumā - tautas dziesmas tautas dziesmas 

Dainas tautas dziesmas tautas dziesmas 

Dainas tautas dziesmas Tautas dziesmas 

dainas tautas dziesmas tautas dziesmas 

dainas tautas dziesmas tautas dziesmas 

dainas tautas dziesmas tautasdziesmas 

dainas tautas dziesmas tautasdziesmas 

Dainas tautas dziesmas tautasdziesmas 

dainas tautas dziesmas tautasdziesmas 

dainas tautas dziesmas Tautasdziesmas 

dainas Tautas dziesmas Tautasdziesmas 

Dainas, latviskums tautas dziesmas tautasdziesmas 

dainu skapis Tautas dziesmas Tautasdziesmas 

Dainu skapis tautas dziesmas tautasdziesmas 

Dziesmas (tautas) tautas dziesmas Tautasdziesmas 

Krišjāņa Barona savāktās tautas 

dziesmas 

Tautas dziesmas tautasdziesmas 

latviešu tautas dziesmas tautas dziesmas Tautasdziesmas 

latviešu tautas dziesmas tautas dziesmas Tautasdziesmas 

latviešu tautas dziesmas tautas dziesmas tautasdziesmas 

Latvju dainas tautas dziesmas tautasdziesmas 

latvju dainas tautas dziesmas Tautasdziesmas 

Latvju dainas Tautas dziesmas Tautasdziesmas 

Latvju dainas tautas dziesmas  

muižas, pilis, to drupas    66 

Alūksnes pils muižas pilis, muižas 

Cēsu pils muižas pilis, muzeji un vecās ēkas 

Dikļu pils muižas un pilis Pils 

Durbes pils muižas, ēkas pilsdrupas 

Dzērbenes muiža muižas, pilis Rīgas pils 

Ēdoles pils Nāriņmuiža Rundāles pils 

īpašas arhitektūras pilis pilis Rundāles pils 

Jaunmoku pils pilis Rundāles pils 

Jaunpils pils pilis Rundāles pils 

Jelgavas pils pilis Rundāles pils 

Jelgavas pils pilis senas pilis 

Krāslavas pils pilis senas pilis 

kultūras pieminekļi - Turaidas, 

Bauskas pilis 

pilis senās muižas, pilis, grāmatas 

Latvijas pilis pilis Siguldas pilsdrupas 

Mežotnes pils pilis Suntažu pils 

muižas pilis Ungurmuiža 

muižas Pilis vecas ēkas, muižas, pilis 

muižas Pilis vecas pilis 

Muižas pilis vecās muižas un pilis 

muižas pilis Vecpiebalgas muiža 
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muižas pilis, ēkas vēsturiska pils 

muižas pilis, muižas visas pilis 

teātra māksla, teātri, to izrādes           49 

Izrādes teātri teātris 

Izrādes Teātris teātris 

Jaunais Rīgas teātris teātris teātris 

Nacionālais teātris teātris teātris 

Teātra izrādes teātris teātris 

teātra kultūra teātris teātris 

teātri teātris teātris 

teātri Teātris teātris 

teātri teātris teātris 

teātri Teātris Teātris 

teātri teātris Teātris 

Teātri teātris teātris 

teātri teātris teātris 

teātri Teātris teātris 

teātri teātris teātris, Ā.Alunāns 

teātri teātris  

teātri teātris  

cilvēki/personības, to amati    46 

aktieri Leonardo da Vinči rakstnieki 

Aspāzija lībieši rakstnieki 

Ārija Elksne Lībieši rakstnieki, dzejnieki, komponisti 

cilvēki Lībiešu aktivitātes Rakstnieki, dzejnieki, mūziķi 

cilvēki maestro rakstnieks Rainis 

Dzejnieki, rakstnieki mākslinieki Rozentāls 

dziedātāji Mākslinieki (mūzika) rucavieši 

dziedātāji, dancotāji mākslinieki un tradīcijas katrā tautā Rūdolfs Blaumanis 

Gleznotāji, mūziķi Oskars Kalpaks talantīgi cilvēki mūsu 

gleznotāji, skulptori prezidents vecie lieliskie aktieri 

Irbītis Raimonds Pauls Vilis Lācis 

Krišjānis Barons Raimonds Pauls Vilis Lācis 

Krišjānis Barons Raimonds Pauls viss, kas ir bijis - rakstnieki, 

komponisti utt. 

Krišjānis Barons Rainis Zenta Mauriņa 

kultūras darbinieki Rainis  

Leģendāriem aktieriem Rainis un Aspāzija  

svētki/ atzīmējami datumi       46 

18. novembris Līgo svētki svētki 

18.novembra svētki Līgo svētki svētki 

2.augusts - Rēzeknes pilsētas svētki Līgo svētki Svētki 

Annas un Jēkaba dienas Līgo svētki svētki 

dažādi svētki Līgo svētki svētki 

Jaungada svinības Līgo svētki svētki 

Jāņi Līgo svētki, dziesmusvētki, zvejnieku 

svētki. 

svētki 

Jāņošana nacionālie svētki svētki 

kapu svētki nacionālie svētki svētki tradicionālie, piem., Līgo 

latviešu svētki pilsētas svētki Svētku svinēšana 

Lāčplēša diena senču paražas, piemēram - Jāņi tautas svētki 

Līgo svētki tautas svētki 
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Līgo svētki Tradīcijas, svētki 

Līgo svētki Ziemassvētki 

Līgo svētki svētki svētki 

Līgo svētki svētki svētki 

(mutvārdu)folklora    45 

folklora folklora mīti 

folklora folklora Mutvārdu daiļrade - dziesmas, 

raksti, vēsture 

folklora folklora paražas, ticējumi 

folklora folklora pasakas 

folklora Folklora pasakas 

Folklora Folklora pasakas 

Folklora folklora pasakas un teikas 

folklora folklora stāsti 

folklora folklora tautas folklora 

folklora Folklora teikas 

folklora folklora teikas 

folklora folklora teikas 

Folklora folklora teikas 

folklora Latviešu folklora teikas 

Folklora Latviešu tautas pasakas, folklora teikas, pasakas 

vērtības/kaut kas vērtīgs      42 

Dažādu paaudžu laikā uzkrājušās 

vērtības 

pagātnes vērtības vērtības 

gadsimtu vērtības paliekoša vērtība no paaudzes paaudzē vērtības 

Garīgās un mantiskās vērtības radīts vērtīgs līdz šim brīdim vērtības 

kaut kas patīkams un vērtīgs saglabātas kādreizējās vērtības vērtības 

kultūras vērtība savākto vērtību kopums vērtības 

kultūras vērtības senas vērtības Vērtības 

kultūras vērtības tas, kas radīts pirms un tam ir vērtība vērtības - klasiskas un estētiskas 

Latvijas vērtības tautas kultūras vērtības vērtības, kas saglabātas un 

pieejamas 

liela vērtība tautas pamatvērtība vērtības, ko cilvēki cienīja agrāk, 

piem., Latgalē mainīja vilnu un 

darināja dažādas lietas, piem., 

aizkarus, spilvenus 

liela vērtība, kas jāsaglabā, lai jaunā 

paaudze arī gribētu saprast 

tautas vērtības vērtīgas lietas no senatnes 

Ļoti vērtīga lieta vērtība vērtīgas, labas lietas 

Materiālas vērtības vērtība vērtīgs 

nemateriālās vērtības, kas dod 

pievienoto vērtību 

vērtība vēstures vērtības - pilis un tml. 

Pagājušais laiks un noteiktas vērtības vērtības vēsturiskas vērtības 

muzeji, to vērtības (vispārēji)      39 

Muzeji muzeji muzeji 

muzeji muzeji muzeji 

muzeji muzeju vērtības muzeji 

muzeji muzeji muzeji 

muzeji muzeji muzeji 

Muzeji muzeji Muzeji 

muzeji muzeji muzeji 

muzeji muzeji muzeji 
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muzeji muzeji muzeji 

muzeji muzeji muzeja eksponāti 

muzeji muzeji muzeji 

muzeji muzeji muzeji 

muzeji muzeji muzeji 

daba/ ainava      38 

Glika ozoli daba aizsargāt ezerus, upes 

Daba Skaisti meži dzintars 

Rīgas jūrmala dabas objekti veci iekopti parki 

Likteņdārzs Parki Dižkoki 

daba dižkoki un citas svētvietas daba 

daba - unikālas vietas daba daba 

Lielbātas avots reljefi daba 

Dižozoli Dabas objekti. aizsargājamā daba, piem., ozoli 

dabu - mežu Dabas objekti Tīrelis 

Botāniskais dārzs daba parki 

dižkoki Staburags daba 

parki Grebu kalns ezeri, upes 

Nacionālie dabas parki ainava  

Valoda           29 

Valoda valoda valoda 

valoda Valoda valoda 

valoda valoda valodas saglabāšana 

valoda latviešu valoda valoda 

latviešu valoda valoda valoda 

valoda latviešu valoda senās valodas 

valoda valoda valoda 

valoda valoda valoda 

valoda daudzvalodība valoda 

Valoda valoda  

kultūra/saistīts ar kultūru    29 

kultūra ir kultūra kultūras Kultūra 

savstarpējā saskarsmes kultūra Mūsu kultūras bagāža krievu kultūra 

viss, kas saistīts ar kultūru kultūra mūsu zemes kultūra 

nacionālā kultūra kultūra kultūra 

kultūra Latvijas kultūra kultūra 

viss, kas ir bijis kultūrā kultūra cilvēces kultūra 

latviešu kultūra Kultūras vēsture kultūra 

valsts tautas kultūra saistīts ar kultūru kultūra 

sadzīves kultūra viss, kas saistās ar kultūru un mākslu tas, ko Latvijas cilvēki ir ieguldījuši 

Latvijas kultūras attīstībā 

kultūra ar veclaicīgo kultūru  

kino/filmas/raidījumi     28 

filmas filmas filmas 

Filma Kino filmas 

Filmas Kino Latviskās filmas 

Kino Kino raidījums  "100 g kultūras" 

Kino filmas Rīgas kinostudija, viss, kas saistīts ar 

latviešu kino 

Kino Kino Kino 

Filmas Kino Kino 

Kino Kino filma "Kāzas 1935" 
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Filmas kino  

Kino Kino  

baznīcas/ reliģija/svētvietas/sakrālais mantojums      25 

Kalupes  baznīca Daugavpils katoļu baznīca Daugavpils vecticībnieku baznīca 

Daugavpils luterāņu baznīca Pēterbaznīca baznīcas 

Doma baznīca Doma katedrāle svētvietas 

baznīcas Aglonas bazilika Suntažu pareizticīgo baznīcas 

drupas 

sakrālais mantojums Reliģija baznīcas 

vecās baznīcas Baznīcas lauku baznīcas 

baznīcas baznīcas Doma baznīca 

baznīca Baznīcas, Dieva ticība  

Alūksnes baznīca baznīca Krāslavā  

dejas/ dejošana     22 

dejas deja balets 

dejas Dejas Deju kolektīvu kustība 

dejas dejas dejas 

dejas dejas dejas 

dejas dejošana Dejas 

dejas dejas Dejas 

dejas dejas  

dejas Dejas  

dažādas īpašības     20 

inteliģenti Latviskums pareizas 

lieliski labas kaut kas atjaunojams 

svarīgs labs vērtīgs 

skaists Garīgums tautas patriotisms 

labas, teicamas pieejams jebkuram Skaistums 

aizsargājams Garīgums Kaut kas labs 

vecs labestīgas  

Brīvības piemineklis/Milda     20 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Rīgā Milda 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Milda 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Milda 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Milda 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis pieminekļi - Brīvības piemineklis  

dažādi priekšmeti/lietas/objekti      19 

priekšmeti no seniem laikiem Kultūrvēsturiskie objekti Īpašās monētas 

objekti, priekšmeti ar vērtību mēbeles senlietas 

objekti piemiņas lietas šujmašīnas, ratiņi 

senie kultūras objekti vēsturiski objekti kultūras objekti 

vēsturiskie objekti vēsturiski priekšmeti bānītis 

senlietas vēsturiskas lietas  

senas lietas priekšmeti  

ēdiens, kulinārija, virtuve, receptes      17 

ēdiens Latvijas balzams ēdienu pagatavošana 

ēdiens maize, siers, rauši kulinārija 

ēdiens šprotes receptes 

ēdieni Rupjmaize virtuve 

latviešu ēdieni Sklandrauši Virtuve - kulinārija 
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latviskais ēdiens tradicionālie ēdieni  

Tautasdejas    16 

tautas dejas tautas dejas tautas dejas 

tautasdejas tautas dejas tautas dejas 

tautas dejas Tautas dejas tautas dejas 

tautas dejas Tautasdejas tautas dejas 

tautas deja Tautas dejas  

tautas dejas tautas dejas  

tautastērps/ apģērbs      16 

tradicionālie apģērbi tautas tērpi tautas tērps 

apģērbs tautas tērpi tautastērpi 

Tautastērps tautas tērpi tautas tērps 

tautas tērps tautastērpi tautas tērps 

Tautastērps tautas tērpi  

tautastērpi tautastērpi  

Vecrīga/Rīgas centrs/Doma laukums/jūgendstils   16 

pieminekļi, Vecrīga Vecrīga Vecrīga 

Rīgas centrs Vecrīga  Vecrīga 

Klusais Rīgas centrs - jūgendstils Vecrīga Vecrīga 

Senās arhitektūras pieminekļi - 

Vecrīga 

Vecrīga Vecrīga 

Doma laukums Vecrīga  

Doma laukums Vecrīga  

konkrēta celtne/vieta (nav pils un nav saistīta ar reliģiju)   15 

Glika skola Zeltiņos Vaiņodes lidlauks Ermitāža 

Rīgava - kultūras nams Aptieka Krāslavā ir kultūrvēsturiskais 

piemineklis 

kultūrvēsturiskie pieminekļi - 

apbūve, Līgatnes koka māju apbūve 

Jēkaba kazarmas Mazā ģilde Mengalvju nams 

LU galvenā ēka Laukakmeņu ēkas Suntažos Zundu rija 

bijušais Universālveikals - skaista ēka Rīgas brāļu kapi Amatu māja Daukstos "Rožceliņš" 

amatniecība, amatu māksla, rokdarbi, tautas daiļrade     14 

tautas daiļamatu māksla amatniecība Podniecības tradīcijas 

keramika amatniecība Tautiskie cimdi 

kokgriezumi amatniecība tautas izšuvumi 

adīti cimdi rokdarbi tautas amatnieku kolektīvi 

Tautas daiļrade rokdarbi  

tauta/tautiskums/tautai piederošs, kopīgs     14 

nesatricināms un nemaināms tautai tautiskums Tauta 

tas, kas visai tautai ir kopīgs tautas krājums Tauta 

pieder tautai - neaizmirstot pagātni tas, kas pieder tautai - mantojums 

tautai 

Tauta 

no vēstures, tautas kopts mantojums, 

kas raksturo tautu 

tauta tautiskums 

tautā ievērības cienīgs latviešu tauta  

atmiņas/piemiņa 11 

senču piemiņa atmiņas piemiņa 

atmiņa atmiņas vēsturiskas atmiņas 

atmiņas atmiņa vēsturiskā atmiņa 

atmiņas tautas atmiņa  

pasākumi, notikumi, koncerti     11 

pasākumi Koncerti Koncerti 

pasākumi Koncerti Koncerti 
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Kultūras pasākumi Koncerti konkurss "Jaunais Vilnis" 

tautas pasākumi Koncerti  

bibliotēkas (arī Latvijas Nacionālā bibliotēka),grāmatu krātuves     11 

bibliotēkas bibliotēka grāmatu krātuves 

bibliotēkas grāmatas, bibliotēka Nacionālā bibliotēka 

bibliotēkas Gaismas pils, bibliotēka Nacionālā bibliotēka 

bibliotēka Gaismas pils  

bagātība/dārgums    9 

nacionālā bagātība Dārgums bagātība 

ļoti plaši, visas kultūras bagātības visas tautas bagātība nacionālās bagātības 

Bagātība bagātība nācijas bagātības 

dziesmas un dejas    9 

dziesmas, dejas dziesmas un dejas dziesmas un dejas 

dziesmas, dejas dzied dziesmas, dejo dejas, dziesmas 

tautas dziesmas, dejas dziesmas, dejas tautas dziesmas un dejas 

(etnogrāfiskais) brīvdabas muzejs      9 

Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs 

Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs Etnogrāfiskais muzejs 

Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs 

valsts simboli    8 

himna karogs himna, karogs 

himna karogs Latvijas simboli 

Latvijas valsts himna ģērbonis  

pilsētas/ ciemi/ vietas      8 

Pilsētas senas pilsētas Jūrmalas pilsēta 

Jūrmalas pilsēta Sigulda Īviņa ciems pie Lubānas ezera 

(ivdiņi - senākais nosaukums) 

Vecpilsēta Ogre   

ar dzimteni, ģimeni saistīts      8 

ģimene dzimta no vecākiem 

ģimenes vērtības muzicējošās ģimenes ģimenes tradīcijas 

dzimtas mantojums ģimenes attiecības  

opera (opera un teātris)   8 

Operas un baleta teātris Operas teātris Operas 

opera teātris, opera Operas teātris 

opera opera  

latviskums/latviskais/Latvijas/latviešu     8 

Latviskums ko latvieši radījuši vecā latviešu nacionālā kultūra 

latviskais ar Latviju Viss, kas ir saglabājams un labs 

priekš Latvijas 

patiess latviskums viss, kas palicis Latvijā, kas ir senāks 

par šodienu 

 

Izglītība    7 

Izglītība izglītība izglītības nozīme 

izglītība izglītība  

izglītība izglītība  

dzimtene/Tēvzeme     7 

dzimtene Tēvzeme kaut kas saistīts ar dzimteni 

dzimtene Tēvzeme  

Mana Dzimtene mūsu dzimtā Latvija  

muzeji (konkrēti)   7 

Medicīnas muzejs Okupācijas muzejs Vēstures muzejs 
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Muzeji, piem., Poruka muzejs Brāļu Kaudzīšu muzejs  

muzeji - Ulmaņa muzejs Ulmaņa muzejs  

Pozitīvi      7 

pozitīvas pozitīva attieksme pozitīvas emocijas 

pozitīvas pozitīvas asociācijas  

pozitīvais pozitīvas emocijas  

Valsts       6 

lietas, kas saistās ar valsti valsts valsts 

valsts valsts Latvijas valsts 

nacionalitāte/nacionāls/nācijas    6 

nācija nacionālais īpašums nacionalitāte 

nacionāla nācijas nacionalitāte 

Etnogrāfija    5 

etnogrāfija etnogrāfija etnogrāfija 

etnogrāfija etnogrāfija  

Vide     5 

pilsētu vide Vide, vieta vide 

sakopta vide vide  

Sens       5 

Kaut kas sens sens senais 

Sens sens  

Baltijas ceļš       3 

Baltijas ceļš Baltijas ceļš "Baltijas ceļš" 

Identitāte     3 

etniskas grupas identitāte latviskā identitāte identitāte 

Novadi   3 

Alsungas novads Latgale  kultūrvēsturiski novadi 

Lāčplēsis      3 

eposs "Lāčplēsis" Lāčplēsis Lāčplēsis 

Izstādes 3 

izstādes izstādes izstādes 

raksti/ornamenti/ zīmes        3 

ornamenti latvju raksti rokdarbos Saules zīmes 

Saknes     3 

saknes saknes saknes 

arheoloģija/arheoloģiskie izrakumi    2 

Arheoloģiskie izrakumi Arheoloģiskie izrakumi  

Nākotne 2 

katra nākotne nākotne  

Pilskalni 2 

Vecie pilskalni pilskalni  

Cits      123 

90 gadi izrakstieni pašapziņa 

akmeņi un kulta vietas Jaunieši turpina pašas labākās emocijas 

amati Jaunlatviešu kustība pašdarbība 

Antikvariāts Jodams Embūtē piederība 

apskates objekti Kanons Piemiņas lietas 

Ar to, kas notika iepriekš. kapi pieredze 

atceras par kultūru un tradīcijām kas ir bijis pieredze 

Atmoda Kas nesa informāciju pilsētas noformējums 

attiecības ar cilvēkiem kaut kas gaišs un saistīts ar vēsturi reklāma 
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audzināšana kautkas, kas ir saglabājies kā tradīcija 

vai mākslas darbi 

relikvijas 

audzināšana kārtība Relikvijas 

audzināšana klasika Saglabājies 

augstskola ko var nodziedāt, noskaitīt saudzēt senatni, kultūra 

aukstums komponistu un mākslinieku veikums senatne 

bēdas Kultūras centrs skola 

Bijušo Madonas kultūras darbinieku 

godināšana 

kultūras mantojumam obligāti ir jābūt sporta skolas 

Brīvība kultūrvēsturiskais mantojums sports 

cieņa labas asociācijas tagadne 

cieņa laiks tas ir forši, labi 

cieņa citam pret citu Latvijas lauku sētas, lauki tas, ko attiecīgā republika ir 

saglabājusi 

cilvēka identifikācija Latvijas neatkarības atgūšana tautas apziņa 

cilvēku kopības sajūta Latvijas pastāvēšana tautas bagātība 

daudz tautības Latvijas vārds var izskanēt pasaulē Tautas daiļrade 

Diskotēkas lauciniecisks, Latvija tautas deju kolektīvi un kori 

draugi leģendas tautas grupas 

dzīve lepnums tautas simbolika 

dzīves stils Lepnums teritorija 

Dzīvošana savā zemē. lieta sadzīvē tikumiska nozīme 

ekoloģija mantojums UNESCO 

epoha mantojums UNESCO 

esmu dzimis Latvijā mantojums uzvedības normas 

etnoss Mantojums vecā saglabāšana 

garīgā darba produkti - ko veic tauta 

dažādās jomās 

māju sajūta vecā skola 

globāls kaut kas mentalitāte vecāki 

humors mentalitāte vecums 

ieguldījums mīlestība viegla ironija 

individualitāte nestrīdās, labi attiecas pret visiem Viss, kas ar mums noticis 

individuāli ieradumi normāli Viss, kas mums apkārt 

Informācija, gudrība obligāti jābūt tam zeme 

Interesanta dzīve pagātne Zeme 

Izbaudes objekti paradumi zeme 

minēti vairāki piemēri kopā      60 

arhitektūra, māksla, literatūra Latviešu tautasdziesmas, tautastērpi resursi - bibliotēkas, filmas, muzeji 

arhitektūra, mūzika literatūra, komponisti, dziesmas svētki un tradīcijas 

atmiņas, vēsture, māksla Literatūra, latviešu kino tautas dziesmas, instrumenti 

dejas, mūzika literatūra, māksla, dejas Tautas dziesmas, parunas 

dzeja, ēkas literatūra, māksla, tautas dziesmas Tautas dziesmas, tautas mūzika, 

tautas tērpi, svētku svinēšanas 

tradīcijas (Jāņi, Lieldienas) 

dzeja, māksla, arī cilvēki, kas to veido literatūra, mūzika tautas kopas, valoda, vēsture 

dziesmas, dejas, nacionālais ēdiens, 

tradīcijas 

Māksla - dziesmas, glezniecība Tautasdziesmas, folklora 

dziesmas, literatūra Māksla, literatūra, mūzika (dažāda) Tautasdziesmas, mākslas darbi 

Dziesmas, teksti muzeji un tautastērpi Tautasdziesmas, pasakas 

Dziesmu svētki, Baltijas ceļš Muzejs, akadēmija, bibliotēka teātra māksla un grāmatniecība 

ēkas, lietas, vēsturiskie priekšmeti mūzika, folklora tradīcijas, dziesmu svētki 

ēkas, pieminekļi Mūzika, izrādes tradīcijas, svētki 
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filmas, kori mūzika, māksla, arhitektūra, tehnika tradīcijas, svētki 

Gadskārtu svētki, Dziesmu svētki mūzika, sadzīve tradīcijas, svētki 

grāmatas, mūzika, māksla mūziķu, gleznotāju darbi veco laiku uzvedība, koris 

grāmatas, senas receptes nacionālie tērpi, ēdieni vēsture, ievērojamas vietas un lietas 

ieraksti (mūzika, izrādes) pasakas, gleznotāji, skulptori vēsture, valoda 

kapu svētki, aizlūgumi Pieminekļi, ēkas visas filmas, grāmatas utt. 

kino un teātris Pieminekļi, tradīcijas Ziemassvētku, Jāņu, Lieldienu 

svinēšana, lopu laišana laidarā 

kori, bibliotēkas Pilis, Raņa parks zinātne, mūzika 
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5.pielikums. Materiālā kultūras mantojuma piemēri 

 
Brīvības piemineklis/Milda       278 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Rīgā Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Milda 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis pieminekļi, piem., Brīvības 

Brīvības piemineklis Mildas piemineklis pieminekļi - Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Milda -Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Milda 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis pieminekļi, piem., Brīvības 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis pieminekļi - Brīvības piemineklis 

Milda Milda Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Rīgā Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Milda 

Milda Brīvības piemineklis pieminekļi, piem., Brīvības 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis pieminekļi - Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis "Milda" Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Milda 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis pieminekļi, piem., Brīvības 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis pieminekļi - Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 
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Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

"Milda" Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Milda 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis pieminekļi, piem., Brīvības 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis pieminekļi - Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Milda Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Kārlis Zāle - Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Milda 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Milda Brīvības piemineklis 

Arhitektūra - Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Milda 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Milda Mildas piemineklis 

Brīvības piemineklis pieminekļi, piem., Brīvības Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis pieminekļi - Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis 

Brīvības piemineklis Brīvības piemineklis  

Rundāles pils      149 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils, citas pilis un muižas Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 
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Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils pilis - Rundāles 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rastrelli pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Pilis - Rundāles Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils Rundāles pils 

Rundāles pils Rundāles pils  

literatūra (grāmatas, dzeja, rakstnieku daiļrade)     120 

"Dvēseļu putenis" - grāmata grāmata "Saplēstā krūze" Mihaila Tāla grāmata "Šaha 

čempions", piemineklis 

"Dvēseļu putenis" - grāmata grāmata "Sprīdītis" Ojārs Vācietis ar savām grāmatām 

"Krāsainās pasakas" grāmatas Pasaku grāmata 

"Latvijas baleta enciklopēdija", manas 

mammas rakstīta 

grāmatas Poruka darbi 

"Lāčplēsis" - grāmata grāmatas R.Blaumanis "Indrāni" 
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"Mērnieku laiki" Grāmatas R.Blaumaņa grāmatas 

"Mērnieku laiki" Grāmatas Rainis un viņa darbi 

"Mērnieku laiki" grāmatas Rainis un viņa grāmatas 

"Mērnieku laiki" - grāmata grāmatas Raiņa "Uguns un nakts" 

"Purva bridējs" grāmatas Raiņa daiļrade 

"Purva bridējs" grāmatas Raiņa daiļrade 

"Rīga" - grāmata grāmatas Raiņa darbi 

"Sprīdītis" grāmatas Raiņa darbi 

"Zaļā zeme" - grāmata grāmatas Raiņa dzeja 

"Zelta ābeles" izdevumi grāmatas Raiņa dzeja 

"Zvejnieka dēls" grāmatas Raiņa grāmatas 

"Zvejnieka dēls" grāmatas Raiņa grāmatas 

"Zvejnieka dēls" - grāmata grāmatas Raiņa grāmatas 

A.Upītis "Zaļā zeme" Grāmatas Raiņa poēzija 

Aspazijas dzeja grāmatas Raiņa un Aspazijas dzeja 

Aspazijas dzeja grāmatas Rakstīta literatūra 

Aspazijas grāmatas grāmatas romāni 

ābece Grāmatas Romāns "Dumpiniece" 

Barona darbi grāmatas - Blaumanis, Poruks Romāns "Mērnieku laiki" 

Barona raksti grāmatas - Ziedonis, Rainis, 

Blaumanis 

Rūdolfa Blaumaņa grāmatas 

Bērnu grāmatas grāmatas par Latviju Rūdolfa Blaumaņa grāmatas 

biogrāfiskās grāmatas I. Ziedoņa dzeja Skalbes darbi 

Blaumanis - "No saldenās pudeles" I.Valtera grāmatas tautas recepšu grāmatas 

Blaumaņa darbi I.Ziedoņa dzeja Tautasdziesmu grāmatas 

Blaumaņa grāmatas Imanta Kalniņa daiļrade Tautasdziesmu krājumi 

brāļi Kaudzītes - romāni Imanta Ziedoņa dzeja V.Lācis (grāmatas) 

Dzejas grāmatas Imants Ziedonis ar savām grāmatām V.Lāča daiļrade 

dzejas grāmatas J.Petera dzejoļi V.Lāča daiļrade 

Dzejas grāmatas Jaunsudrabiņa grāmatas V.Lāča grāmatas 

Dzintara Soduma grāmatas K.Skalbes "Kaķīša dzirnaviņas" vēsturiskas grāmatas 

Enciklopēdija literatūra Vilis Lācis "Zvejnieka dēls" 

grāmata - "Latvijas vēsture" literatūra Viļa Lāča sējumi 

grāmata "Klūgu mūks" literatūra Zentas Ērgles grāmatas 

grāmata "Nāves ēnā" M.Zariņa grāmata "Papildināta un 

pārstrādāta pavārgrāmata" 

Ziedoņa daiļrade 

grāmata "Rīga" - ar attēliem Māras Zālītes dzeja Ziedoņu grāmatas 

konkrēti minēti muzeji   112 

Blaumaņa muzejs lībiešu muzejs Mākslas muzejs 

"Braki" Ludzas muzejs Mākslas muzejs 

A.Alunāna vēstures muzejs Madonas vēstures muzejs ar 

senlietām 

Mākslas muzejs 

A.Čaka muzejs Mākslas Muzeja ekspozīcija Mākslas muzejs 

Andreja Upīša muzejs Skrīveros Mākslas muzejs Mākslas muzejs 

Apes zemkopības muzejs Mākslas muzejs Mākslas muzejs 

Aspazijas muzejs Mākslas muzejs Mākslas muzejs 

Bībeles muzejs Mākslas muzejs Medicīnas muzejs 

Blaumaņa "Braki" Mākslas muzejs Medicīnas muzejs 

Dabas muzejs Mākslas muzejs Medicīnas muzejs 

Dabas muzejs Mākslas muzejs Misiņa muzejs Alūksnē 

Daugavpils muzejs Mākslas muzejs Motormuzejs 

Daugavpils novadpētniecības muzejs Mākslas muzejs muzejs - Jelgavas muzejs 
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Daugavpils novadpētniecības muzejs Mākslas muzejs muzejs - Ulmaņa "Pikšas" 

Druvienas skola/muzejs Mākslas muzejs Muzejs "Dauderi" 

Eliasa muzejs Mākslas muzejs muzejs Liepājā 

Eliasa muzejs Jelgavā Mākslas muzejs Nacionālais mākslas muzejs 

Etnogrāfiskais muzejs Mākslas muzejs Nacionālais Mākslas muzejs 

Etnogrāfiskais muzejs Mākslas muzejs Nacionālais Mākslas muzejs 

Etnogrāfiskais muzejs Mākslas muzejs Nacionālais Mākslas muzejs 

Etnogrāfiskais muzejs Mākslas muzejs Nacionālais mākslas muzejs - 

Purvīša darbi 

Etnogrāfiskais muzejs Mākslas muzejs Okupācijas muzejs 

etnogrāfiskais muzejs Mākslas muzejs Okupācijas muzejs 

Glika Bībeles muzejs Mākslas muzejs Okupācijas muzejs 

Ģ.Eliasa muzejs Jelgavā Mākslas muzejs Okupācijas muzejs 

Kara  muzeja ēka - Pulvertornis Mākslas muzejs Okupācijas muzejs 

Kara muzeja eksponāti Mākslas muzejs Pintera eksponāti muzejā 

Kara muzejs Mākslas muzejs Raiņa memoriālais muzejs 

Kara muzejs Mākslas muzejs Raiņa muzejs 

Kaudzīšu mājas Mākslas muzejs Rakstnieku muzeji 

Kaudzīšu muzejs Mākslas muzejs Valmieras muzejs 

Kaudzīšu muzejs Mākslas muzejs Valsts Mākslas muzejs 

Kuldīgā ir skaists mākslas muzejs Mākslas muzejs Vēstures muzejs 

Ķeguma muzejs Mākslas muzejs Vēstures muzejs 

Latvijas Mākslas muzejs Mākslas muzejs Vēstures muzejs 

Latvijas Mākslas muzejs Mākslas muzejs Vēstures un kuģniecības muzejs 

Latvijas muzejs Mākslas muzejs  

Liepājas muzejs Mākslas muzejs  

konkrēta pils vai muiža   103 

Aizputes pilsdrupas Jaunmoku pils Mežotnes pils 

Alsungas pils Jaunmoku pils Mēru (Almeistara) muiža 

Alūksnes pils Jaunmoku pils Mēru muiža 

Alūksnes pils Jaunmoku pils Muižas, pilis, piem., Alūksnes pils, 

Rundāles pils 

Alūksnes pilsdrupas Jaunmoku pils Oleru muiža 

Apgundes muiža Jaunpils pils pilis - Jaunpils, Ēdoles 

Balta pils Kokmuiža - muižas svētki pilis - Jelgavas, Ventspils 

Baznīcas, pilis, muzeji, piem., Krustpils 

pils 

Kokneses pils Pils, Kokneses pilsdrupas 

Bīriņu pils Kokneses pils Popes muiža 

Bīriņu pils Kokneses pils Popes pils 

Bīriņu pils Kokneses pilsdrupas Rēzeknes kalna pils 

Bīriņu pils Kokneses pilsdrupas Rēzeknes pils 

Bīriņu pils Kokneses pilsdrupas Rēzeknes pils 

Bīriņu pils Krāslavas pilsdrupas Rēzeknes pilsdrupas 

Bīriņu pils Krāslavas Plātera pils Rubas muiža 

Bīriņu pils Krāslavas Plāteru pils Siguldas pils 

Cesvaines pils Krimuldas pils Siguldas pils 

Cesvaines pils Krimuldas pils Siguldas pils 

Cesvaines pils Krimuldas pilsdrupas Siguldas pils 

Cesvaines pils Krustpils pils Siguldas pils 

Dikļu muiža Lielauces pils Siguldas pils 

Dikļu pils Livonijas ordeņa pils Siguldas pils 

Dikļu pils Livonijas pils atliekas Ludzā Siguldas pilsdrupas 
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Dinaburgas pils Livonijas pils Ventspilī Siguldas pilsdrupas 

Dobeles pilsdrupas Ludzas pils Siguldas pilsdrupas 

Dundagas pils Ludzas pils Siguldas pilsdrupas 

Elejas muiža Ludzas pilsdrupas Siguldas pilsdrupas 

Ēdoles pils Ludzas pilsdrupas Snēpeles muiža 

Ēdoles pils Mežotnes muiža Stāmerienas pils 

Ērģemes pilsdrupas Mežotnes muiža Stāmerienas pils 

Gaujiena - ordeņa pils Mežotnes pils Tērvetes koka pils 

Grobiņas pilsdrupas Mežotnes pils Ungurmuiža 

Gulbenes Sarkanā pils Mežotnes pils VEF Kultūras pils 

Īles muiža Mežotnes pils  

Jaungulbenes muiža Mežotnes pils  

Vecrīga/ Rīgas vecpilsēta, centrs        95 

Alberta ielas ēkas, Vecrīga Vecrīga Vecrīga 

Bastejkalns Vecrīga Vecrīga 

Bastejkalns Vecrīga Vecrīga 

Bruģētās Vecrīgas ielas Vecrīga Vecrīga 

Eizenšteina iela Vecrīga Vecrīga 

ēkas Vecrīgā Vecrīga Vecrīga 

Koka būves Rīgā Vecrīga Vecrīga 

Rīgas arhitektūra Vecrīga Vecrīga 

Rīgas centra arhitektūra Vecrīga Vecrīga 

Rīgas centrs Vecrīga Vecrīga 

Rīgas vēsturiskais centrs Vecrīga Vecrīga 

Rīgas vēsturiskā centra arhitektūra Vecrīga Vecrīga 

Rīgā K.Valdemāra ielā - jumti ar 

tornīšiem, logiem 

Vecrīga Vecrīga 

Skaistie nami Elizabetes ielā Vecrīga Vecrīga 

Trīs brāļi Vecrīga Vecrīga 

Trīs brāļi Rīgā Vecrīga Vecrīga 

Trīs brāļu mājas Vecrīgā Vecrīga Vecrīga 

Vecā Rīga Vecrīga Vecrīga un Alberta iela 

Vecā Rīga Vecrīga Vecrīga, Pils 

Vecā Rīga Vecrīga Vecrīgas arhitektūra 

Vecā Rīga Vecrīga Vecrīgas arhitektūra 

Vecrīga Vecrīga Vecrīgas arhitektūra 

Vecrīga Vecrīga Vecrīgas arhitektūra 

Vecrīga Vecrīga Vecrīgas arhitektūra 

Vecrīga Vecrīga Vecrīgas arhitektūra 

Vecrīga Vecrīga Vecrīgas ēkas 

Vecrīga Vecrīga Vecrīgas ēkas 

Vecrīga Vecrīga Vērmanes dārzs, Esplanāde 

Vecrīga Vecrīga Vēsturiskās koka ēkas Rīgā 

Vecrīga Vecrīga Zviedru vārti 

Vecrīga Vecrīga Zviedru vārti 

Vecrīga Vecrīga  

Māksla (gleznas,skulptūras,izstādes)  91 

Aristoteļa gleznas Gleznas mākslas darbi 

Borisa Bērziņa gleznas gleznas mākslas darbi 

Brektes gleznas gleznas Mākslas darbi 

D.Rožlapas darbi Gleznas mākslas darbi 

glezna  "Princese ar pērtiķi" gleznas Mākslas darbi 
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gleznas gleznas Mākslas darbi 

gleznas gleznas - Kārlis Miesnieks mākslas darbi 

gleznas gleznas - Miesnieks, Dace Lielā, 

Sūniņš, Rozentāls 

Mākslas darbi 

gleznas Gleznas u.c. mākslas darbi Mākslas darbi, gleznas 

gleznas glezniecība mākslas galerija 

gleznas glezniecība mākslas priekšmeti 

Gleznas glezniecība Mākslas priekšmeti, gleznas 

gleznas glezniecība N.Strunkes gleznas, K.Padega 

gleznas 

Gleznas glezniecība - Purvītis, Leo Svemps nacionālais romantisms 

gleznas Gleznotāju darbi Pauļuka gleznas 

gleznas gleznu galerijas Pīgožņa gleznas 

gleznas Gleznu izstādes Pīgožņa gleznas par Vecpilsētu 

Gleznas izstādes Porcelāna meistaru darbi (R.Suta) 

gleznas izstādes Purvītis, Rozentāls, glezniecība 

gleznas izstādes Raiņa piemineklis, gleznas 

Gleznas J.Pauļuka gleznas skulptūras 

gleznas Latviešu gleznotāju, tēlnieku darbi svētbildes 

Gleznas Liberta darbi Tēlniecība - K.Zāle 

gleznas Lietišķās mākslas priekšmeti Upītis (gleznotājs) 

gleznas M.Tabakas gleznas vecas gleznas 

Gleznas Madarnieka paklāji Vilciņa gleznas 

gleznas Maijas Tabakas gleznas Vintera gleznas 

gleznas Maijas Tabakas gleznas Zaļkalna skulptūra "Cūka" 

Gleznas Māksla Zaļkalna skulptūras 

gleznas mākslas darbi  

Gleznas Mākslas darbi  

baznīcas (sakrālas celtnes)   89 

Annas baznīca Jelgavā Drustu evanģēliski luteriskā baznīca Pēterbaznīca 

Annas baznīca Liepājā Dubultu baznīca Pēterbaznīca 

Apriķu baznīca Eleonorviles baznīca Pēterbaznīca 

arhitektūra, Pēterbaznīca Elēnas baznīca Pēterbaznīca 

baznīca Gudenieku Jāņa baznīca Pēterbaznīca 

baznīcas Ģertrūdes baznīca Pēterbaznīca 

baznīcas Jaunavas Marijas baznīca Pēterbaznīca 

Baznīcas Jersikas Pareizticīgo baznīca, kas 

būvēta bez naglām 

Pēterbaznīca 

baznīcas Kokneses baznīca Pēterbaznīca 

baznīcas Krāslavas katoļu baznīca Pēterbaznīca 

baznīcas Kuldīgas baznīcas Pēterbaznīca 

Baznīcas Liepājas baznīcas ērģeles Siguldas baznīca 

baznīcas Liepājas baznīcas ērģeles Sīmaņa baznīca 

baznīcas Limbažu baznīcas Stāmerienas baznīca 

Baznīcas Ludzas baznīca Sv.Nikolaja baznīca Liepājā 

baznīcas Luterāņu un pareizticīgās baznīcas Sv.Pētera baznīca 

baznīcas Majoru baznīca Sv.Pētera baznīca 

baznīcas Marijas baznīca Daugavpilī Svētā Jāņa baznīca 

Baznīcas Meņģeles baznīca Svētā Pētera baznīca 

Baznīcas Pētera baznīca Valmieras Svētā Sīmaņa baznīca 

Baznīcas Pētera baznīca Vecās baznīcas 

baznīcas Pētera baznīca Vecpiebalgas baznīca 
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Baznīcas Pētera baznīca Vecrīgas baznīcas 

baznīcas Pētera baznīca Vecrīgas Doma baznīca 

baznīcas Pētera baznīca Vecticībnieku draudzes baznīca 

Baznīcas Pētera baznīca Velēnas baznīca 

baznīcas - Latgalē Pētera baznīca Vijciema baznīca 

Baznīcas gleznas Pēterbaznīca Viļānu baznīca 

celtnes (Usmas baznīca) Pēterbaznīca Zeltiņu baznīca 

Cēsu baznīca Pēterbaznīca  

Pieminekļi    80 

Aspazijas piemineklis Ludzas piemineklis pieminekļi 

Aspazijas piemineklis Māte Latvija - piemineklis Pieminekļi 

Atbrīvotāju piemineklis Mātes piemineklis pieminekļi 

Atbrīvotāju piemineklis Milda - Rēzekne Pieminekļi 

Baumaņa un Brīvības pieminekļi monumenti pieminekļi 

Bauskas Brīvības piemineklis Nāves salas piemineklis pieminekļi 

Brīvības piemineklis Daugavpilī piemineklis pieminekļi 

Brīvības piemineklis Gulbenē piemineklis atbrīvotājiem pieminekļi 

Brīvības piemineklis, piemineklis 

Brēmenes muzikantiem 

piemineklis Brīvības cīnītājiem pieminekļi 

Brīvības, Raiņa pieminekļi piemineklis Ē. Valteram Pieminekļi 

Čaka piemineklis piemineklis Jelgavā - briedis - pilsētas 

simbols 

pieminekļi 

Čakstes piemineklis piemineklis Krišjānim Baronam Pieminekļi - Brīvības, Strēlnieku 

Čakstes piemineklis Piemineklis strēlniekiem Pieminekļi - Jāņa Čakstes, Raiņa 

Dagdas piemineklis sērojošai mātei Piemineklis Tirzas kapos Brīvības 

cīņās kritušajiem 

Pieminekļi (piem.,1905.g., Oskara 

Kalpaka piemineklis, Oskara 

Pumpura piemineklis) 

ievērojami pieminekļi un memoriāli pieminekļi Pieminekļi Rīgas centrā 

Jelgavā prezidenta piemineklis pieminekļi Pieminekļi slaveniem cilvēkiem 

Jūras piemineklis pieminekļi pieminekļi, Talsos ''Koklētājs'' 

K.Valdemāra piemineklis pieminekļi Rēzeknes piemineklis 

Kara veterānu piemineklis pieminekļi Rīgas piemineklis 

Kauguros piemineklis kritušajiem 

varoņiem 

pieminekļi Rīgas pilsētas pieminekļi 

Krāslavas piemineklis pieminekļi Uzvaras piemineklis 

kultūras pieminekļi pieminekļi Uzvaras piemineklis 

Latviešu strēlnieku piemineklis pieminekļi Uzvaras piemineklis 

Latviešu strēlnieku piemineklis pieminekļi Viļakas novadā piemineklis 

kareivjiem 

Laubes celtie pieminekļi pieminekļi visi muzeji 

Liepājas piemineklis pieminekļi Zemdegas piemineklis Dobelē 

Liepājā - piemineklis bojā gājušajiem 

jūrniekiem 

pieminekļi  

Doma baznīca/laukums/interjers   62 

Rīgas Doms Doma baznīca Doma baznīca 

Doma laukums Doma baznīca Doma baznīca 

Doma baznīca Doma laukums Doma baznīca 

Rīgas Doms Rīgas Doms Doma baznīca 

Rīgas Doms Doma katedrāle Doma baznīca 

Doma baznīca Doma baznīca Rīgas Doms 

Rīgas Doma baznīca Doma baznīca Doma baznīca 

Doms Rīgas Doms Rīgas Doms 
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Doma baznīca Doma baznīcas ērģeles Doma baznīca 

Doma baznīca Doma laukums Rīgas Doms 

Doma baznīca Doma laukums ar ēkām Doma laukums ar baznīcu 

Doma baznīca Doma baznīca Doma baznīca 

baznīcas - Doma, lauku Doma baznīca Doma baznīca 

Doma baznīca Rīgas Doms Doma baznīca 

Doma baznīca Doms Doma laukums 

Doma baznīca Doma laukums Doma laukums 

Rīgas Doms Doma baznīca Doma laukums 

Doma baznīca Doma baznīca Doma baznīca 

Doma baznīca Doma laukums Doma baznīca 

Doma baznīca Doma baznīca Doma ēka 

Doma baznīca Doma baznīca  

dažādas konkrētas celtnes/vietas     56 

Alūksnes bankas ēka Kultūras centri (Dzintars, Latvija u.c.) Rīgas kinostudija 

Alūksnes cietoksnis Kultūras Centrs "Ziemeļblāzma" Rīgas kuģu būves rūpnīca 

Andrejsala Ķeguma HES Rīgas pulkstenis 

Aptieka Latvijas - Rēzeknē Ķīpsalas ģipša fabrika rūpnīca VEF 

Ausekļa dzirnavas Laimas pulkstenis Saules pulkstenis Daugavpilī 

Baložu kultūras nams Lielā Ģilde Siguldas kamaniņu trase 

Baltais tornis Kocēnu pagastā Liepājas slimnīca Siguldas tornis 

Basu kultūras nams Mangaļmājas Skrošu rūpnīca Daugavpilī 

Benjamiņa nams mājiņas uz salas Dagdas ezera vidū Spīķeri 

bijusī Rīgas birža Morberga ēkas Tornis Jelgavā 

Bišu muiža nocietinājuma aizsargtornis 15.,16.gs. Ventspils cietums 

Bolderājas cietoksnis Ogres ūdensdzirnavas vējdzirnavas Jēkabpils rajonā 

Centrāltirgus Padures klēts Vēveru vējdzirnavas 

Čaka laukums peldošās koka mājiņas - Cēsu puse Viesnīca "Latvija" 

Džūkstē māja izstādēm Rēzeknes GORS Ziemeļblāzma 

Jāņa Čakstes māja Rikavas skola Ziemeļblāzmas kultūras nams 

Jelgavas tornis Rīgas birža Zlēku dzirnavas 

Kolhoznieku nams Rīgas Centrāltirgus Zviedru vārti (Priekulē) 

Koncertzāle Gors Rīgas cirka ēka  

tautastērps/ apģērbs, tā daļas, rotas    57 

adījumi, tamborējumi, tautastērpi saktas tautastērpi 

cimdi saktas un Nameja gredzens tautastērpi 

etnogrāfiskie tautastērpi saktas, rotaslietas tautastērpi 

josta - izšūta Tautas jostas, to raksti tautastērpi 

jostas tautastērpi tautastērpi 

Latviešu apģērbs - tekstils Tautastērpi tautastērpi 

mākslas darbs - sakta Tautastērpi tautastērpi 

nacionālie tautastērpi tautastērpi tautastērpi 

nacionālie tērpi Tautastērpi tautastērpi - etniskie 

Nameja gredzens tautastērpi Tautastērpi, rotaslietas 

pastalas Tautastērpi tautastērps 

pastalas tautastērpi tautastērps 

pastalas (tautas tērps) tautastērpi Tautastērps 

Rotas tautastērpi Tautastērps 

Rotas tautastērpi Tautastērps 

rotaslietas tautastērpi tautastērps 

sakta tautastērpi tautastērps - Zemgale 

Saktas tautastērpi Vīzes 
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Saktas tautastērpi Zeķes, cimdi 

dainas, tautasdziesmas/Dainu skapis    55 

Dainu skapis Dainas Dainas 

Dainas Dainu sējumi Dainu skapis 

Dainu skapis Dainas Dainu skapis 

Dainu skapis Dainu skapis Dainu skapis 

Latvju dainas Latvju dainas Dainas 

Dainas Dainu skapis Dainas 

Dainas Dainas dainas - Barons 

Dainas Dainas K.Barona savāktās dainas 

Dainu skapis Dainu skapis Dainu skapis 

Dainu skapis Krišjānis Barons - dainas Dainu skapis 

Dainu skapis Latvju Dainas Dainu skapis 

Barona Dainu skapis Latvju Dainas Dainu raksti 

Dainas tautas dziesmas, dainas Dainas 

Dainu grāmatas Dainu skapis Barona dainas 

Latvju dainas Latvju dainas Dainu skapis bibliotēkā 

Dainu skapis Dainu skapis Tautasdziesmas 

Barona dainas Dainu skapis Kr.Barona savāktās dainas 

Latvju dainas dainu skapis dainas 

Dainu skapis  Dainas 

kino/ filmas     50 

"1906." (filma) Filma "Cilvēka bērns" filmas - ''Pūt, vējiņi'', ''Zvejnieka 

dēls'', ''Ilgais ceļš kāpās'' 

"Blakus" - filma filma "Emīla nedarbi" Filmas ar Vijas Artmanes 

piedalīšanos 

"Dāvana vientuļai sievietei" Filma "Ilgais ceļš kāpās" Filmas ar Viju Artmani 

"Emīla nedarbi" filma "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" filmas, Tobāgo, Pāvuls 

"Emīla nedarbi" filma "Melānijas hronika" Kino 

"Emīla nedarbi" - filma filma "Mērnieku laiki" kino - Rīgas kinostudija 

"Ilgais ceļš kāpās" filma "Pavasara salnas" kino ("Zvejnieka dēls") 

"Ilgais ceļš kāpās" filma "Sprīdītis" kino filmas 

"Ilgais ceļš kāpās" Filma "Sprīdītis" kinofilmas - ''Salna pavasarī'', 

''Kaugurieši'' 

"Ilgais ceļš kāpās" Filma "Zvejnieka dēls" Latviešu filmas 

"Ilgais ceļš kāpās" Filma "Zvejnieka dēls" Latviešu filmas (jebkura) 

"Ilgais ceļš kāpās" - filma filma "Zvejnieka dēls" Latviešu padomju perioda 

kinofilmas 

"Paradīze 89" - filma Filma ''Ilgais ceļš kāpās'' Latvijas filmas 

"Rīgas sargi" (filma) filmas Podnieka filma  "Vai viegli būt 

jaunam?" 

"Vecās Dzirnavas" - filmas filmas vecās filmas, piem., "Zvejnieka dēls" 

"Zītaru dzimta" filmas vecās kinolentas 

filma "Ceplis" filmas  

pilis un muižas    50 

Pilis pilis pilis (Cēsu, Rundāles u.c.) 

Pilis un muižas Muižas pilis 

pilis Pilis pilis 

ēkas, muižas, pilis Gulbenes, Stāmerienes pilis pilis 

pilis pilis - Sigulda, Rundāle pilis 

muižas muižas un pilis muižas 

pilis Muižas, piem., Cesvaines muiža pilis 
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Visas muižas vēsturiskās pilis muižas, pilis 

pilis Pilis Pilis 

Pilis (Rundāles, Krustpils) muižas Mazas muižiņas 

muižas Muižas Latvijas muižas 

muižas muižas vecās muižas 

pilis, muižas pilis pilis 

Muižas pilis Pilis 

muižas pils Muižas 

muižas pilis muiža 

pilis muižas  

Brīvdabas muzejs   47 

Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs 

Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs 

Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs 

Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs Vēsturiskas lietas muzejos 

Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs 

Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs novadpētniecības muzeju 

ekspozīcijas, piem., gleznas 

Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs 

Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs 

Brīvdabas muzejs Nacionālais Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs 

Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs 

Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs 

Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs 

Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs 

Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs zemnieku sētas Brīvdabas muzejā 

Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejā ēkas saglabātās; 

dainu skapis 

Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs Brīvdabas muzejs 

Priekšmeti   45 

"eglīte" (mūzikas instruments) Izšūti galdauti senatnīgie akmens laika instrumenti 

abras, lizes maizes cepšanai īpašs pulkstenis, kas mantots no tēva senlietas 

Anša Cīruļa mēbeles karogs skaņu plates 

Automašīnas kastīte stabulīte 

Baložu bānītis (vilciens) kristību dvielis, kas mantots no 

ģimenes 

stelles 

Cepļi Latvijas karogs tautas daiļamatu meistaru 

darinājumi - segas.u.t.t. 

darba piederumi Latvijas karogs tautas mūzikas instrumenti 

darba rīki lidmašīna tekstīlijas 

darba rīki mikroautobuss "Latvija" Vecās laivas 

darba rīki mucas, cibiņas no koka un klūgām Vecie darbarīki, piederumi 

darbarīki mūzikas instrumenti - kokle Vecmāmiņas deķis 

galdi no aļņa ragiem izgatavotas figūriņas velosipēdi 

Gulbenes - Alūksnes bānītis priekšmeti vērpjamais ratiņš 

Gulbenes bānītis sadzīves instrumenti vērpjamie ratiņi 

ģimenes foto sadzīves lietas Vidzemes stiebru krēsli 

ēkas/arhitektūra/mājas    43 

100-gadīgas ēkas Elejā, Parka ielā arhitektūra mājas 

arhitektūra Arhitektūras objekti pilis, ēkas 

arhitektūra arhitektūras pieminekļi Rijas, ēkas 

arhitektūra celtnes Romantiskā stila arhitektūra 
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arhitektūra celtnes, būves senas koka ēkas 

arhitektūra dzirnavas senu ēku arhitektūra 

Arhitektūra ēkas Tēva taisītā vasarnīca 

arhitektūra ēkas vasarnīca 

arhitektūra Ēkas vēsturiskas ēkas 

Arhitektūra ēkas vēsturiskas ēkas 

arhitektūra Ēkas vēsturiskās būves 

arhitektūra ēkas Vēsturiskās mājas 

Arhitektūra ēkas Vilciņa arhitektūra 

arhitektūra ēkas  

Arhitektūra guļbūves  

cilvēki/personības  41 

A.Čaks, R.Blaumanis Jaunsudrabiņš Rainis 

aktieri Kārlis Dobraja - mākslinieks Rainis 

Andrejs Jurjāns Kārlis Ulmanis Rainis 

Aspazija kinoaktrise Vija Artmane Rainis 

autori Komponisti Jāzeps Vītols, Dārziņš, 

Vasks 

Rainis, Aspazija 

Daiļamata meistari Kr.Barons rakstnieki 

Džemma Skulme Lilita Ozoliņa, Krišjānis Barons Rakstnieks Vilis Lācis 

gleznotāji māksliniece Skulme Valentīns Pikuļs 

Gleznotājs Francis Gailītis Mirdza Ķempe Vija Artmane 

I. Ziedonis, Čakste Ojārs Vācietis Vilis Lācis 

Ilze Liepa, Raimonds Pauls Prāta vētra Vilis Lācis 

Imants Ziedonis R.Pauls, L.Vaikule Vilis Lācis 

Imants Ziedonis Raimonds Pauls Žermēna Heine Vāgnere 

Jaunsudrabiņš Raimonds Pauls  

Jūgendstils, tā apbūve, ēkas/Alberta iela   40 

Alberta iela Jūgendstila ēkas Jūgendstila mājas Vecrīgā 

arhitektūra - Alberta iela Jūgendstila ēkas Jūgendstila nami 

dažādi nami, jūgendstila mantojums Jūgendstila ēkas Jūgendstila nami Rīgā 

Eizenšteina projektētie nami jūgendstila ēkas jūgendstils 

Jūgendstila arhitektūra jūgendstila ēkas jūgendstils 

jūgendstila arhitektūra Jūgendstila ēkas Jūgendstils - arhitektūra 

jūgendstila arhitektūra Jūgendstila ēkas Jūgendstils Rīgā 

Jūgendstila arhitektūra Jūgendstila ēkas jūgendstils Rīgā 

jūgendstila arhitektūra Jūgendstila ēkas Rīgas jūgendstils 

Jūgendstila arhitektūra Jūgendstila ēkas, kapsētas senās ēkas - Alberta iela 

Jūgendstila arhitektūra Rīgas centrā Jūgendstila māja klusajā centrā Vecrīga - Jūgendstila ēkas 

Jūgendstila arhitektūra Rīgā Jūgendstila mājas Vecrīga - Jūgendstila kvartāli 

Jūgendstila arhitektūra Rīgā Jūgendstila mājas  

Jūgendstila ēkas Jūgendstila mājas  

Latvijas Nacionālā bibliotēka (Gaismas pils)     38 

Nacionālā bibliotēka Latvijas Nacionālā bibliotēka Latvijas Nacionālā bibliotēka 

Nacionālā bibliotēka Nacionālā bibliotēka Nacionālā bibliotēka 

Latvijas Nacionālā bibliotēka Gaismas pils Nacionālā bibliotēka 

Nacionālā bibliotēka Latvijas Nacionālā bibliotēka Nacionālā bibliotēka 

Latvijas Nacionālā bibliotēka Nacionālā bibliotēka Nacionālā bibliotēka 

LNB Gaismas pils Nacionālā bibliotēka 

Nacionālā bibliotēka Latvijas Nacionālā bibliotēka LNB (Latvijas nacionālā bibliotēka) 

Nacionālā bibliotēka LNB Nacionālā bibliotēka 

Gaismas pils LNB Gaismas pils - bibliotēka 
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LNB Nacionālā bibliotēka Gaismas pils 

Jaunā Gaismas pils Gaismas pils Nacionālā bibliotēka 

Jaunā Nacionālā bibliotēka Latvijas Nacionālā bibliotēka Nacionālā bibliotēka 

Nacionālā bibliotēka, kas nevienam nav 

vajadzīga, jo tagad viss ir pieejams 

internetā 

Nacionālā bibliotēka  

pilsētas, to rajoni, dažādas vietas    37 

Alūksnes novada arhitektūras kultūras 

mantojums 

Kuldīgas centra ēkas Sigulda 

Andreja Pumura iela Daugavpilī Kuldīgas vecpilsēta Sigulda 

Baložu pilsētas Titurgas vecā daļa Kuldīgas vecpilsēta Sigulda 

Bastejkalns Liepājas forti - Ziemeļu, Dienvidu Sigulda 

Baznīcu kalns ar 4 baznīcām uz tā, 

Daugavpilī 

Līgatnes kokarhitektūras ciemats Siguldas pilsēta 

Cēsu vēsture Līgatnes papīrfabrikas ciemats Skaņkalne 

Cēsu viduslaiku pilsēta Maskavas forštate Ķengaragā Rīgā Sluciški (pagasts) 

Daugavpils vecpilsēta Pati Rīga Tērvete 

Grīziņkalns pilsētas Tukuma Katrīnas laukums 

Irlavas sabiedriskās celtnes - skola, 

slimnīca, skolotāju semināra ēka 

Rēzeknes vecpilsēta Vecās koka ēkas Jūrmalā 

Jūrmala Rīga Zolitūde 

Jūrmalas koka apbūve Rīga  

Klusais centrs Sigulda  

Turaida/Turaidas pils/ pilskalns/muzejs    31 

Turaidas pils Siguldā Turaidas komplekss Turaidas pils izrakumi 

Turaidas pilskalns Turaidas pils Turaidas komplekss 

Turaidas pils Turaidas pils Turaidas pils 

Turaidas pilsdrupas Turaidas pils Turaidas pils 

Turaida Turaidas muzejs Turaidas pils 

Turaida Turaidas pils Turaidas pils 

Turaidas pils Turaida Turaidas pils 

Turaidas pilsdrupas Turaidas muzejs Turaidas pils 

Turaidas pils Turaidas pils Turaidas pils 

Turaidas pils Turaidas pils Turaidas pils 

Turaida   

daba, dabas rezervāti   30 

Staburags Ventas rumba Kuldīgā Vīgantes parks, Staburags 

izgrebti laukakmeņi ainavas Siguldas brīvdabas taka 

meži Salaspils botāniskais dārzs Purvi u.c. dabas objekti 

Aizsargājamās teritorijas Lielie dižozoli Siguldas alas 

Pokaiņu mežs svētvietas Ventas rumba 

Siguldas dabas objekti kūdra Staburags 

Balvu dižozols Staburags Aives ozols 

Staburags Staburags Dainu kalns Siguldā 

Teiču rezervāts Rituālie koki Ventas rumba 

Baltijas jūras līcis Gaiziņkalns Dabas pieminekļi 

Rīgas (prezidenta) pils      28 

pilis, t.sk. Rīgas pils Rīgas pils Prezidenta pils 

Rīgas pils Rīgas pils Prezidenta pils 

Rīgas pils Rīgas pils Rīgas pils 

PREZIDENTA PILS Rīgas pils Prezidenta pils 

Rīgas pils Rīgas pils Rīgas pils 
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Rīgas pils Prezidenta pils Rīgas pils 

Prezidenta pils Rīgas pils Rīgas pils 

Prezidenta pils Prezidenta pils Rīgas pils 

Prezidenta pils Rīgas pils  

Rīgas pils Prezidenta pils  

V.Purvīša darbi    28 

Purvīša gleznas Purvīša gleznas Purvīša gleznas 

Purvīša gleznas Purvītis - gleznas Purvīša gleznas 

Purvīša gleznas Purvīša gleznas Purvīša gleznas 

glezniecība - Purvītis Purvīša gleznas Cesvaines pils 

Purvīša gleznas Purvīša gleznas "Mērnieku laiki" 

Purvīša gleznas Glezniecība - Purvītis Cesvaines pils 

Purvīša gleznas V.Purvīša gleznas "Mērnieku laiki" 

glezna - V.Purvītis "Daba" Purvīša gleznas Cesvaines pils 

Purvīša gleznas Purvīša gleznas  

Purvīša gleznas Jebkura V.Purvīša glezna  

muzeji (vispārīgi)/to vērtības    28 

dažādi muzeji muzeji Muzeju vērtības 

muzeji muzeji muzeji 

muzeji muzeji muzeji 

muzeji muzeji muzeji 

muzeju ekspozīcijas muzeji muzeji 

muzeja vērtības muzeji muzeji 

muzejs ekspozīcijas muzejos Muzeja eksponāti 

muzeji Muzeji muzeji 

muzejs Muzeji  

muzejs muzeji  

Parki    27 

Ainavu parki Kultūras parks Skriveros  Dendrologiskais parks 

aizsargājamie parki Ķemeru parks Tērvetes dabas parks 

Dabas parks Ķemeru parks Tērvetes dabas parks 

Dubrovina parks Mežaparks Tērvetes dabas parks 

Gaujas nacionālais parks parki Tērvetes nacionālais parks 

Gaujas Nacionālais parks parki Uzvaras parks 

Gaujas Nacionālais parks parki Uzvaras parks 

Gaujas nacionālais parks u.c. parki, piem., Siguldā, Tērvetē Vērmanes parks 

Kronvalda parks Rīgas parki Ziemeļblāzmas parks 

opera (ēka un māksla)    25 

operas teātris Operas un baleta teātris Operas nams 

Nacionālā opera Operas teātris Nacionālā opera 

Latvijas operas ēka (LNO) Operas nams Nacionālais teātris un Opera 

Operas ēka Operas teātris Operas teātris 

Nacionālā opera Operas teātris opera 

Operas teātris Operas nams Operas un baleta teātris 

Nacionālā opera baleta teātris opera 

opera Operas un baleta teātris  

Operas nams Opera  

Brāļu kapi   25 

Brāļu kapi Brāļu kapi Brāļu kapi 

Brāļu kapi Brāļu kapi Rīgā Rīgas brāļu kapi 

Brāļu kapi Brāļu kapi Brāļu kapu pieminekļi 

Rīgas brāļu kapi Brāļu kapi Brāļu kapu komplekss 
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Brāļu kapi Brāļu kapi pieminekļi, brāļu kapi 

Brāļu kapi Brāļu kapu ansamblis Brāļu kapu memoriāls 

Brāļu kapi Brāļu kapu monuments Brāļu kapi 

Brāļu kapi Brāļu kapu ansamblis  

Brāļu kapi Brāļu kapu memoriāls  

Cēsu pils/pilsdrupas/parks   22 

Cēsu parks, komplekss Cēsu pils Cēsu pils 

Cēsu pils Cēsu pils Cēsu pils 

Cēsu pils parks Cēsu pils Cēsu pilsdrupas 

Cēsu pils Cēsu pils Cēsu pils 

Cēsu pils Cēsu pils Cēsu pils 

Cēsu pils Cēsu pils Cēsu pils 

Cēsu pilsdrupas Cēsu pilsdrupas  

Cēsu pils Cēsu pils  

Daugavpils cietoksnis    21 

Daugavpils cietoksnis Daugavpils cietoksnis Daugavpils cietoksnis 

Daugavpils cietoksnis Daugavpils cietoksnis Daugavpils cietoksnis 

Daugavpils cietoksnis Daugavpils cietoksnis Cietoksnis Daugavpilī 

Daugavpils cietoksnis Daugavpils cietoksnis Daugavpils cietoksnis 

Daugavpils cietoksnis Daugavpils cietoksnis Daugavpils cietoksnis 

Daugavpils cietoksnis Daugavpils cietoksnis Daugavpils cietoksnis 

Daugavpils cietoksnis Daugavpils cietoksnis Daugavpils komplekss 

teātris (t.sk. lugas)     21 

Skroderdienas Silmačos teātris teātri 

Skroderdienas Silmačos Teātris - Lilita Bērziņa, Anta Klints, 

Kārlis Sebris 

Ģertrūdes ielas teātra izrādes 

Teātris Teātris teātris 

teātri teātri Daugavpils teātris 

teātris teātris teātra ēkas 

teātris Teātru ēkas Krievu drāmas teātris 

Teātris, Alunāns teātris Visi teātri 

J. Rozentāla gleznas     18 

Rozentāla darbi Rozentāls Rozentāla daiļrade 

Rozentāla glezna "Ceļš no baznīcas" Rozentāla glezna "Princese ar pērtiķi" J.Rozentāla u.c. mākslinieku darbi 

Rozentāla gleznas Rozentāla gleznas Jaņa Rozentāla gleznas, piem. "Pie 

baznīcas" 

Rozentāla gleznas Rozentāla gleznas Rozentāla gleznas 

Rozentāla gleznas Rozentāla glezna "Pie baznīcas" Rozentāla gleznas 

Māksla - Purvītis, Rozentāls Rozentāla gleznas Rozentāla gleznas 

Aglonas bazilika      17 

Aglonas baznīca Baznīca Aglonā Aglonas bazilika 

Aglonas baznīca Aglonas bazilika un avots Aglonas baznīca 

Aglonas bazilika Baznīcas (Aglonas) Aglonas bazilika 

Aglonas bazilika un viss, kas tur 

atrodas 

baznīca - Aglonas Aglonas bazilika 

Aglonas bazilika Aglonas bazilika Aglonas bazilika 

Baznīcas, piem., Aglonā Aglonas bazilika  

Mūzika     16 

Baumaņu Kārļa darbi Mūzika Mūzika 

"Aligori" koncerts A.Kalniņa mūzika E.Dārziņa mūzika 

Himna dziesmas Vaska skaņdarbi 

mūzika E.Dārziņa "Melanholiskais valsis" Himna 
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Mūzika mūzika  

E. Dārziņa "Melanholiskais valsis" mūzikas plates  

Rotko māksla/muzejs      15 

Marka Rotko muzejs M.Rotko gleznas Marka Rotko muzejs 

Marka Rotko centrs Marka Rotko gleznas Daugavpilī Rotko gleznas 

Marka Rotko centrs Rotko muzejs Daugavpilī Rotko gleznas 

Marka Rotko centrs Daugavpils 

cietoksnī 

Rotko gleznas Rotko gleznas 

Rotko muzejs Marks Rotko Rotko centrs Daugavpilī 

Melngalvju nams    15 

Melngalvju nams Melngalvju nams Melngalvju nams 

Melngalvju nams Melngalvju nams Melngalvju nams 

Melngalvju nams Melngalvju nams Melngalvju nams 

Melngalvju nams Melngalvja nams Melngalvja nams 

Melngalvju nams Melngalvju nams Melngalvju nams 

Jelgavas pils    15 

Jelgavas pils Jelgavas pils, LLA Jelgavas pils 

Jelgavas pils Jelgavas pils Katrīnas pils Jelgavā 

Jelgavas pils Jelgavas pils Jelgavas akadēmija 

Jelgavas pils Jelgavas pils Jelgavas pils 

LLU Jelgavā, pils Jelgavas pils Jelgavas pils 

Filma ''Limuzīns Jāņu nakts krāsā''    15 

"Limuzīns Jāņu nakts krāsā" "Limuzīns Jāņu nakts krāsā"  "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" 

filma "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" filma ''Limuzīns Jāņu nakts krāsā'' "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" - filma  

"Limuzīns Jāņu nakts krāsā" "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" 

"Limuzīns Jāņu nakts krāsā" "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" 

"Limuzīns Jāņu nakts krāsā" - filma filma "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" filma "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" 

Latvijas Nacionālais teātris  15 

Nacionālais teātris Latvijas Nacionālais teātris Nacionālais teātris 

Nacionālais teātris Latvijas Nacionālais teātris Nacionālais teātris 

Nacionālais teātris Latvijas Nacionālais teātris Nacionālais teātris 

Nacionālais Teātris (ēka) Nacionālais teātris Latvijas Nacionālais teātris 

Nacionālais teātris Nacionālais teātris Nacionālā teātra ēka un teātris pats 

keramika/māla trauki/podniecība   14 

māla podiņi Latgales keramika keramika 

keramika māla trauki podniecība 

Keramikas izstrādājumi Latgales podi Seiksta Jāņa keramika 

Keramika Māla trauki keramika 

Māla izstrādājumi Latgales keramika  

Māras piemineklis    14 

Māras piemineklis Māras piemineklis Rēzeknē Latgales Māra - piemineklis 

Māras piemineklis Ilūkstē Latgales Māra Pieminekļi, piem., Latgales Māra 

Māras piemineklis Latgalē Māras piemineklis Māras piemineklis Latgalē 

Māras piemineklis Latgales Māras piemineklis Māras piemineklis 

Māras piemineklis Māras piemineklis Rēzeknē  

Raiņa piemineklis  13 

Raiņa piemineklis Raiņa piemineklis Raiņa piemineklis Esplanādē 

Raiņa piemineklis Raiņa piemineklis Raiņa piemineklis Daugavpilī 

Raiņa piemineklis Raiņa piemineklis Raiņa piemineklis 

Raiņa piemineklis Raiņa piemineklis  

Raiņa piemineklis Raiņa piemineklis Rēzeknē  

Pilskalni    11 
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Jersikas pilskalns pilskalni Dzirkaļu pilskalns 

pilskalni Pilskalna pils Rēzeknes pilskalns 

Pilskalni pilskalni Jersikas Visvalža pilskalns 

Ilūkstē pilskalns pilskalns Ludzā  

nemateriālais kultūras mantojums      11 

Dziesmu svētki Pasakas Latviskie ornamenti 

Dziesmu svētki latviešu tautas pasakas Dejas māksla 

Līgo Sudmaliņas, dejas Dziesmu svētki 

raksti Jāņi  

Bauskas pils/pilsdrupas    10 

Bauskas pils Bauskas pilsdrupas Bauskas pils 

Bauskas pils muzejs Bauskas pils Bauskas pils 

Bauskas pils Bauskas pils  

Bauskas pilsdrupas Bauskas pils  

Mežaparka/Dziesmu svētku estrāde    10 

Mežaparka estrāde Mežaparka estrāde dziesmusvētku estrāde 

Mežaparka estrāde Mežaparka estrāde Mežaparka dziesmusvētku estrāde 

Mežaparka estrāde Mežaparka estrāde  

Dziesmu svētku estrāde Mežaparka estrāde  

filma ''Vella kalpi (Vella dzirnavās)''   10 

mākslas filma "Velna kalpi" "Vella kalpi" "Vella kalpi" 

"Vella kalpi" "Vella kalpi" "Vella kalpi" 

"Vella Kalpi" "Velna kalpi velna dzirnavās"  

filma "Vella kalpi" "Vella kalpi"  

Tilti 10 

dzelzceļa tilti Vanšu tilts Akmens tilts Rīgā 

Akmens tilts Kuldīgā pāri Ventai Akmens tilts Liepājas tilts 

Vanšu tilts Vanšu tilts  

Akmens tilts Vanšu tilts  

nauda/lats      9 

Sudraba pieclatnieks Naudas zīmes senlaicīgās monētas 

nauda, citas vērtības Lats 1 lata monēta 

lats lats sudraba pieclatnieks 

Rokdarbi   9 

adījumi, vilnas zeķes māla trauki, adījumi, vilnas zeķes rokdarbi 

senie adījumi rokdarbi Rokdarbi (cimdi, šalles) 

aušanas darbi Aušana rokdarbi 

Āraišu ezerpils (muzejs)   8 

Āraišu pils Āraišu ezerpils Āraišu pils 

Āraišu pils Āraišu ezerpils Āraišu ezerpils. 

Āraišu pils Āraišu ezerpils  

Bībele      8 

Pirmā Bībele latviešu valodā iztulkota Bībeles Bībele 

Bībele Bībele Bībele 

Glika Bībele Bībeles  

Kapi   8 

Meža kapu komplekss (K. Zāle) monumentāla skulptūra (brāļu kapi, 

Salaspils komplekss) 

Lestenes kapu memoriāls 

Lielie kapi Meža kapi Raiņa kapu memoriāls 

Latvijas kapsētas Meža kapi  

Arheoloģija   7 
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arheoloģiskie atradumi, piem., saktas Arheoloģiskos izrakumos atrastas 

rotas 

arheoloģiskie atradumi 

Arheoloģijas izrakumi arheoloģiskie priekšmeti  

arheoloģiskie izrakumi Arheoloģijas materiāli  

Bibliotēka      7 

Vangažu bibliotēka bibliotēkas bibliotēkas  

bibliotēka bibliotēka  

bibliotēkas bibliotēka, drukātais mantojums  

Lielvārdes josta       6 

Lielvārdes josta Lielvārdes josta Lielvārdes josta 

Lielvārdes josta Lielvārdes josta Lielvārdes josta 

Lāčplēsis   6 

''Lāčplēsis'' literatūra, "Lāčplēsis" - Pumpura 

eposs 

Lāčplēsis un Spīdola 

Eposs "Lāčplēsis" Lāčplēsis "Lāčplēsis" - eposs 

Pulvertornis  6 

Pulvertornis Pulvertornis Pulvertornis 

Pulvertornis Pulvertornis Pulvertornis 

ēdiens/virtuve/receptes      6 

latviešu ēdieni, sklandrausis, maize virtuve ēdieni (tradicionālais Jāņu siers) 

siers Rupjmaize sklandu rausis, speķa rausis 

R. Paula mūzika      6 

Muzikālie darbi - R.Pauls R.Paula dziesmas R.Paula dziesmas 

R.Paula mūzika Raimonda Paula mūzika mūzika - Raimonds Pauls 

rakstnieku mājas  6 

Rakstnieku dzīvokļi Raiņa, Aspazijas māja Muzeji - rakstnieku mājas 

Ziedoņa mājas Murjāņos J.Alunāna māja Jaunkalsnavā dzejnieka vai rakstnieka dzimtās 

mājas 

dzintars/dzintara rotas      5 

dzintars Dzintars dzintara rotas 

dzintars Dzintara izstrādājumi  

Dailes teātris   5 

Dailes teātris Teātri (Dailes) Dailes teātra ēka 

Dailes teātris Dailes teātra ēka  

televīzijas tornis      5 

TV tornis televīzijas tornis Zaķusalas televīzijas tornis 

televīzijas tornis Latvijas Televīzijas tornis 

(arhitektūra) 

 

Mākslas akadēmija     4 

Mākslas Akadēmijas nams Mākslas akadēmija Mākslas akadēmija 

Mākslas akadēmija   

Sklandrauši         4 

Receptes, piem., sklandu rauši Sklandu rauši sklandrauši 

sklandrauši   

Likteņdārzs  3 

Kokneses Likteņdārzs Likteņdārzs Likteņdārzs 

lībieši/līvi         3 

Kurzemē - saistīts ar "Līviem" lībiešu ciemi, svētki lībieši 

Cits             54          

"Dzintars" smaržas Kokgriezumi Pagasta ģērbonis 

"Pūt, vējiņi" koncentrācijas nometne Pētergailis 
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"Vējiem līdzi" kultūras izstāde R. Paula nošu pieraksti, rakstnieku 

rokraksti 

Ainava ar arhitektūras pieminekļiem kultūras nami rakstu raksti 

amatieru māksla Latviešu strēlnieki Rīgas teātris 

antikvariāts Latvijas dzīvojamais fonds Salaspils memoriāls 

artefakts Latvijas karogs Satversme kā dokuments 

asfalts Lauki Strēlnieku komplekss 

balets Mans draugs svētki 

Bruģis mantojums no senčiem televīzijas tornis 

derīgie izrakteņi Mācību iestādes, ko dibināja slaveni 

cilvēki 

Tēvzemei un Brīvībai 

dzīvoklis mākslas skolas Tobago 

Govju skulptūras Ventspilī metāla izstrādājumi ar mākslas 

vērtību 

vecpilsēta 

Inta Dobraja - māksliniece mēbeles Vilcmuižas draudze 

izrakumi Minox zelts 

kalumi mūzikas skolas Zemnieku sēta 

Kaut kāds materiāls darinājums Nožogojumi zivs 

Kinofestivāls ''Lielais Kristaps"' ornamenti Žurnāls "Ieva" 

minēti vairāki piemēri kopā    27 

Bibliotēka, Opera Grāmatas, Dainu skapis Nacionālā bibliotēka, Mākslas 

muzejs 

Brāļu kapi, Brīvdabas muzejs māksla, dziesmas naudaszīmes, monētas, svečturi 

Brīvības piemineklis un Brāļu kapu 

ansamblis 

Mākslas muzejs, Opera Pulvertornis, Melngalvju nams 

Brīvības piemineklis, Brāļu kapi Melngalvju nams, Pēterbaznīca Rundāles pils, cirks 

Brīvības piemineklis, muzeji Melngalvju nams, Rundāles pils Rundāles pils, latvju dainas 

daiļamata māksla, aizsardzības zīmes Meža kapu ansamblis, pieminekļi Rundāles pils, Mežotnes pils 

Doma baznīca, Pēterbaznīca Muižas, ēkas, Brīvības piemineklis Rundāles, Jelgavas pilis 

Doma laukums, Kronvalda prospekts Nacionālais teātris, Brāļu kapi senās ēkas, baznīcas, Alūksnes 

pilsdrupas 

Ēkas, Ēdoles pils, Brīvības piemineklis Nacionālais teātris, Nacionālais 

muzejs 

Tautiskās dejas, tautastērpi 
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6.pielikums. Nemateriālā kultūras mantojuma piemēri 

 

Līgo/Jāņi, ar to saistītās tradīcijas, atribūti    499 

Līgo Līgo svētki Līgo vakars 

Līgo svētku tradīcijas Līgo svētki Līgo svētki 

Jāņi Līgo svētki Līgo svētki 

Līgo svētki Jāņi Līgo svētki 

Līgo svētki Līgo svētku tradīcijas Jāņu diena 

Līgo Līgo Jāņi 

Līgo svētki Līgo svētki Jāņi 

Jāņi, Līgo Līgo svētki Jāņi 

Līgo svētki Līgo svētki Jāņi 

Līgo svētki Jāņi Līgo svētki 

Līgo svētki Jāņi Līgo 

Jāņi Līgo svētki Jāņi 

Līgo svētki Līgo svētku tradīcijas Līgo svētki 

Līgo Līgo svētki Līgo tradīcijas 

Līgo svētki Līgo svētki Jāņi 

Jāņu svinēšana Līgo svētki Jāņi 

Jāņu svinēšana Līgo svētki Jāņi 

Jāņi Līgo Līgo svētki 

Līgo Līgo Līgo 

Līgo svētku tradīcijas Jāņi Jāņi 

Jāņu siera receptes Jāņi Līgo svētki 

Jāņi, Līgo Jāņi Līgo 

Līgo svētki Jāņi Līgo svētki 

Līgo svētki Jāņi Līgo 

Līgo svētki Jāņi Jāņi 

Līgo svētki Jāņi Jāņi 

Jāņi Līgo, Jāņi Jāņi 

Līgo svētki Līgo svētki Jāņu tradīcijas 

Līgo Līgo Jāņi 

Līgo svētki Līgo svētki Jāņi 

Līgo svētki Svētki, piem., Jāņi Jāņi 

Līgo svētki Līgo Līgo svētki 

Jāņi Līgo Līgo 

Līgo svētki Jāņi Līgo svētki 

Jāņi Līgo svētki Līgo 

Līgo Līgo svētki Līgo 

Jāņi Līgo svētki Līgo svētki 

Līgo Jāņu diena Līgo 

Jāņi Līgo svētki Līgo 

Līgo svētki Līgo svētki Jāņu rituāli 

Līgo vakars Līgo Līgo svētki 

Līgo Jāņi Līgo 

Jāņi Līgo Līgo svētki 

Līgo svētki Līgo svētki Līgo svētki 

Līgo Līgo Līgo svētki 

Līgo svētku tradīcijas Līgo svētki Līgo 
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Jāņi Līgo un Jāņi Līgo 

Jāņi Jāņi Līgo 

Jāņu dienas tradīcijas Jāņi Līgo 

Līgo svētki Jāņi Jāņu dienas svinēšana 

Līgo Līgo svētki Jāņi, Līgo 

Līgo Jāņi Jāņi, Līgo 

Līgo Jāņi Jāņi 

Jāņi Līgo svētki Jāņi 

Līgo Līgo svētki Jāņi 

Līgo Līgo Jāņi 

Līgo svētki Līgo svētki Jāņi 

Līgo Līgo svētki Jāņi - saulgrieži 

Jāņi Jāņi Līgo svētki 

Līgo Jāņi Līgo svētki 

Jāņu ugunskuri Jāņi Līgo 

Līgo svētki Līgo svētki Jāņi 

Līgo svētki Līgo svētki Jāņi 

Līgo Līgo Līgo/Jāņi 

Jāņi Līgo Jāņi - Līgo svētki 

Jāņi Līgo svētki Jāņi 

Jāņu tradīcijas Jāņi Līgo 

Līgo svētki Jāņi Līgo svētki 

Jāņu svinēšana Līgo svētki Līgo 

Līgo svētki Jāņi/Līgo Līgo svinēšana 

Jāņi Līgo svētki Līgo svētki 

Līgo Jāņi Līgo svētki 

Līgo Līgo svētki Līgo svētki 

Līgo svētki Līgo Līgo svētku tradīcijas 

Līgo svētki Līgo Līgo 

Līgo svētki Līgo Tradīcijas - Jāņi u.c. svētki 

Līgo svētki Līgo Līgo svētki 

Līgo svētki Līgo Līgo svētki 

Līgo svētki Līgo Jāņi un citi svētki 

Līgo svētki Līgo Jāņi 

Līgo Līgo Jāņi 

Līgo Līgo Līgo svētki 

Līgo Līgo tradīcijas Līgo svētki 

Līgo Līgo svētki Jāņi 

Jāņu svinēšana Līgo svētki Līgo svētki 

Jāņi Līgo svētki Līgo 

Jāņi Līgo svētki Tradīcija - Jāņos Silmaču teātris Druvienā 

Līgo Līgo svētki Līgo svētki 

Jāņi Līgo svētki Līgo 

Līgo Līgo Līgo 

Līgo Līgo Jāņi 

Līgo Līgo Līgo svētki 

Līgo svētki Līgo Līgo 

Līgo Jāņi Līgo svētki 

Līgo svētki Jāņi Līgo 

Jāņi Jāņi Līgo 
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Līgo svētki Līgo svētki Līgo 

Jāņu tradīcijas Līgo Svētki, piem., Jāņi 

Jāņi Līgo Jāņi - apdziedāšanās rituāls 

Līgo svētki Jāņi Svētki (Līgo) 

Līgo Jāņi Līgo 

Līgo svētki Līgo lēkšana pār ugunskuru Jāņos 

Jāņi Jāņi Jāņu apdziedāšanās 

Jāņi Jāņi, Līgo Līgo svētki 

Jāņi Svētki, Līgo Līgo 

Jāņi Līgo svētku tradīcijas Līgo svētki (folkloras kopas). 

Līgo svētki Līgo svētki Jāņu svinēšana 

Līgo Līgo svētki Jāņos tērpties baltos tērpos 

Jāņu svinēšana Līgo svētki Līgo svētki 

Līgo svētki Līgo svētki Līgo svētki 

Līgo svētki Līgo svētki Līgo 

Jāņu nakts Līgo svētki Līgo 

Līgo Līgo svētki lēkšana pāri ugunskuram 

Jāņu svinēšana Līgo svētki Līgo, Jāņu svētki 

Jāņi Līgo svētki Līgo svinēšana 

Līgošana Līgo svētki Līgo svētku tradīcijas 

Līgo svētki Līgo svētki Līgo svētku tradīcijas 

Līgo svētki Līgo svētki Līgo svētki 

Līgo svētki Līgo svētki Līgo svētki 

Līgo Līgo svētki Līgo svētki 

Līgosvētki Līgo svētki Līgo 

Līgo svētki Līgo svētki Līgo 

Līgo Līgo svētki Līgo 

Jāņi Līgo svētki Līgo 

Līgo svētki Līgo svētki Līgo 

Jāņi Līgo svētki Līgo 

Līgo Līgo Līgo 

Jāņu tradīcijas Līgo Jāņu siers 

Līgo svētki Līgo Jāņi 

Līgo svētki Līgo Jāņi 

Līgo Līgo Jāņi 

Jāņi Līgo Līgo svētki 

Jāņi Līgo Jāņu siers (ķimeņu siers) 

Līgo svētki Līgo Līgo svētki 

Līgo Līgo Līgo sadziedāšanās 

Jāņu tradīcijas Līgo Līgo svētki 

Līgo svētki Līgo Līgo svētki 

Līgo svētki Līgo Līgo 

Jāņu svinēšana Līgo Jāņi, Līgo svētki 

Līgo svētki Jāņu tradīcijas Jāņi 

Līgo Jāņi Jāņi 

Jāņi Jāņi Jāņi 

Līgo Jāņi Jāņi 

Jāņu svētki Jāņi Līgo 

Līgo Jāņi Līgo 

Līgo svētki papardes zieda meklēšana Līgo 
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Tradīcijas - Jāņi Jāņi Līgo svētki 

Līgo svētku tradīcijas Līgo Jāņi 

Līgo svētki Līgo svētki Līgo svētki 

Līgo svētki Līgo Jāņu diena 

Līgo Jāņi Jāņi 

Jāņi Jāņi Jāņi 

Līgo Līgo svētki Līgo svētki 

Līgo Līgo svētki Līgo svētki 

Jāņu tradīcijas Jāņi Jāņi 

Līgo Jāņi Jāņi 

Jāņu ugunskurs, aplīgošana Jāņi Līgo svētki 

Līgo svētki Līgo svētki Līgo svētki 

Jāņi Līgo Līgo svētki 

Līgo svētki Jāņi Jāņi 

Līgo Jāņi Līgo 

Līgo Līgo svētki Jāņi 

Līgo Līgo Jāņi 

Līgo svētki Jāņi Līgo 

Līgo Līgo svētki Jāņi 

Līgo svētki Līgo  

Līgo Jāņi  

Dziesmu un deju svētki   349 

dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki Dziesmu svētki 

dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu un deju svētki dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki un deju svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki dziesmu svētki dziesmu svētki 

dziesmu svētki Dziesmu svētki dziesmu svētki 

dziesmu svētki dziesmu svētki dziesmu svētki 

Dziesmu un deju svētki Dziesmu svētki dziesmu svētki 

dziesmu un deju svētki Dziesmu svētki dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki Deju un dziesmu svētki 

dziesmu svētki dziesmu svētki Deju svētki 

dziesmu svētki dziesmu svētki Dziesmu svētki 

dziesmu un deju svētki dziesmu svētki deju svētki 

Dziesmu svētki Dejas un dziesmas svētki Dziesmu svētki 

dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki dziesmu svētki Dziesmu svētki 

dziesmu un deju svētki dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki dziesmu svētki dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu un deju svētki Dziesmu un deju svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki dziesmu un deju svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki. Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki dziesmu svētki 
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dziesmu svētki dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmusvētki dziesmu svētki dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu un deju svētki Dziesmu un deju svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētki 

dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētku kultūra 

Dziesmu svētki dziesmu un deju svētki Dziesmu un deju svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu un deju svētki dziesmu svētki Dziesmusvētki 

dziesmu svētki dziesmu svētki dziesmu un deju svētki 

Dziesmu un deju svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētki 

dziesmu un deju svētki dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki dziesmu svētki dziesmu svētki 

dziesmu un deju  svētki dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki Vispārējie Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki Dziesmu un deju svētki 

dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki Dziesmu svētki 

dziesmu svētki dziesmu un deju svētki dziesmu svētki 

Dziesmu un deju svētki dziesmu svētki, deju svētki Dziesmu svētki 

dziesmu svētki Dziesmu svētki dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki dziesmu svētki 

dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki dziesmu svētki 

Dziesmu svētki dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki dziesmu svētki Dziesmu svētki 

dziesmu svētki dziesmu svētki Dziesmu svētki (Dikļos) 

Dziesmu un deju svētki dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki dziesmu svētki dziesmu svētki 

Dziesmu svētki dziesmu svētki Dziesmas, Dziesmu svētki 

dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu un deju svētki Dziesmu svētki dziesmu svētki 

Dziesmu un deju svētki Dziesmu un deju svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki dziesmu un deju svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki 

Dziesmu un deju svētki Dziesmu svētki dziesmu un deju svētki 

dziesmu svētki Dziesmu svētki dziesmu un deju svētki 

dziesmu un deju svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētki 

dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētki 

dziesmu svētki dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki dziesmu svētki Dziesmu svētki 

dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētki 

dziesmu un deju svētki dziesmu un deju svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki dziesmu, deju svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētki 
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Dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki dziesmu svētki 

dziesmu svētki Dziesmusvētki dziesmu svētki 

Dziesmu svētki dziesmu svētki dziesmu svētki 

dziesmu svētki Dziesmu svētki dziesmu svētki 

dziesmu svētki dziesmusvētki dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziemu svētki 

dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu un deju svētki dziesmu svētki dziesmu svētki 

Dziesmu svētki dziesmu un deju svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu un deju svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmusvētki Dziesmu svētki 

Dziesmusvētki dziesmu svētki dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki 

dziesmu un deju  svētki Dziesmu svētki dziesmu un deju svētki 

dziesmu svētki dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu un deju svētki dziesmu svētki Dziesmu svētki 

dziesmu svētki dziesmu svētki Dziesmu svētki 

dziesmu svētki dziesmu, deju svētki dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki dziesmu svētki 

dziesmusvētki Dziesmu un deju svētki dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki deju un dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki Dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki Dziesmu un deju svētki 

dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki Dziesmu svētki 

dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki dziesmu svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki Dziesmu svētki 

dziesmu svētki dziesmu un deju svētki Dziesmu svētku kustība 

Dziesmu un deju svētki Dziesmu svētki dziesmu svētki 

dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētki 

Deju svētki Dziesmu svētki dziesmu un deju svētki 

Dziesmu un deju svētki Dziesmu svētki Dziesmu un deju svētki 

Dziesmu svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētki 

dziesmu un deju svētki Dziesmu svētki Dziesmu svētki 

dziesmu svētki Dziesmu svētki  

Dziesmu svētki Dziesmu svētki  

tautasdziesmas/(Barona)dainas/Dainu skapis   208 

Barona dainas Latvju dainas tautasdziesmas 

Barona dainu skapis Latvju dainas tautasdziesmas 

Barontēva dainas Latvju dainas tautasdziesmas 

Dainas latvju dainas tautasdziesmas 

Dainas latvju dainas Tautasdziesmas 

dainas mutvārdu daiļrade - tautasdziesmas Tautasdziesmas 

Dainas mutvārdu dainas tautasdziesmas 

dainas tautas dainas Tautasdziesmas 

Dainas tautasdziesmas Tautasdziesmas 

Dainas Tautasdziesmas tautasdziesmas 
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dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

Dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

dainas Tautasdziesmas tautasdziesmas 

dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

Dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

dainas tautasdziesmas Tautasdziesmas 

Dainas tautasdziesmas Tautasdziesmas 

dainas Tautasdziesmas tautasdziesmas 

Dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

Dainas tautasdziesmas Tautasdziesmas 

dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

Dainas tautasdziesmas Tautasdziesmas 

Dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

Dainas tautasdziesmas Tautasdziesmas 

dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

Dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

Dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

Dainas tautasdziesmas Tautasdziesmas 

Dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

Dainas tautasdziesmas Tautasdziesmas 

dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

Dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

dainas Tautasdziesmas tautasdziesmas 

dainas Tautasdziesmas tautasdziesmas 

dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

dainas tautasdziesmas Tautasdziesmas 

dainas tautasdziesmas Tautasdziesmas 

Dainas tautasdziesmas Tautasdziesmas 

dainas Tautasdziesmas Tautasdziesmas 

dainas Tautasdziesmas tautasdziesmas 

Dainas Tautasdziesmas tautasdziesmas 

Dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

Dainas tautasdziesmas Tautasdziesmas 

dainas Tautasdziesmas Tautasdziesmas 

Dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

Dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

Dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

Dainu krātuve Tautasdziesmas tautasdziesmas 

Dainu skapis, tautasdziesmas tautasdziesmas tautasdziesmas 

Folklora - tautasdziesmas tautasdziesmas tautasdziesmas 

Garīgās lietas, piem., Latvju dainas tautasdziesmas tautasdziesmas 

Krišjāņa Barona vāktās Dainas Tautasdziesmas Tautasdziesmas 
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latviešu tautasdziesmas tautasdziesmas Tautasdziesmas 

latviešu tautasdziesmas tautasdziesmas tautasdziesmas 

Latvju dainas tautasdziesmas tautasdziesmas, dainas 

Latvju dainas tautasdziesmas tautasdziesmas, dainas 

Latvju dainas tautasdziesmas tautasdziesmas, dainas 

Latvju Dainas tautasdziesmas Tautasdziesmas, dainu skapis 

Latvju dainas Tautasdziesmas tautasdziesmas, dziesmas 

Latvju dainas tautasdziesmas 

Tautasdziesmas, ko savāc Krišjānis 

Baronis 

latvju dainas tautasdziesmas  

Latvju dainas Tautasdziesmas  

Ziemassvētki, ar to saistītās tradīcijas  142 

Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas Ziemassvētki 12 ēdieni Ziemassvētkos 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētku gada tirdziņš 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētku tradīcijas poļiem - 

ēdieni u.c. lietas Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki bluķa vilkšana 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētku tradīcija Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Bluķa vilkšana Ziemassvētkos Ziemassvētku svinēšana Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētku tradīcijas Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

tradīcijas, piem., Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Bluķa velšana Ziemassvētkos Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki, ķekatas 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētku tradīcijas Ziemassvētku vakars Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētku tradīcijas Ziemassvētki 
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Bluķa vilkšanas rituāls Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētku tradīcijas Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

ēdieni Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki Ziemassvētki 

Ziemassvētki Ziemassvētki  

Ziemassvētki Ziemassvētki  

dažādi (citi) svētki      123 

1. maijs Neatkarības diena Rīgas pilsētas svētki 

100-gades svētki Neatkarības diena Rīgas pilsētas svētki 

11. novembra lāpu gājiena tradīcija Neatkarības diena Rīgas pilsētas svētki 

11.novembris Neatkarības svētki Rīgas svētki 

4.maija svinēšana Neatkarības svētki Rīgas svētki 

4.maijs 

nostāsti, pasakas, sakāmvārdi, 

izteicieni Rīgas svētki 

4.maijs Novada, pilsētas svētki Rīgas svētki 

9. maijs Pagānu mantojums - svētki, anekdotes Rīgas svētki 

9.maijs pasakas Rīgas svētki 

Adventes svinēšana pavasara svētki savstarpēji ciemu svētki 

Aglonas svētki Pēterdiena Septiņu pakalnu svētki Rēzeknē 

alus svētki Pilsētas (Daugavpils) svētki Sporta svētki 

amatnieku, podnieku svētki pilsētas svētki Sveču diena 

baltā galdauta diena Pilsētas svētki svētki 

Brīvdabas muzeja svētki Pilsētas svētki svētki 

citi svētki Pilsētas svētki svētki 

dzimšanas diena Pilsētas svētki Svētki 

dzimšanas diena Pilsētas svētki svētki 

Dzimšanas dienas Pilsētas svētki svētki 

Gadskārtu ieražas Pilsētas svētki svētki 

gadskārtu ieražu svētki pilsētas svētki svētki 

Gadskārtu svētki Pilsētas svētki Svētki Aglonā 

gadskārtu svētki pilsētas svētki Svētku svinēšana, paražas 

gadskārtu svētki Pilsētas svētki Svētku svinēšanas tradīcijas 

Gadskārtu svinēšana Pilsētas svētki teikas 

ģimenes svētki pilsētas svētki teikas 

Helovīns pilsētas svētki Rīgā Valsts svētki 

Jelgavas svētki Pilsētu svētki Vasarsvētki 

Labrenča diena Pilsētu svētki Vasarsvētki 

Latviešu svētki Pilsētu svētki Vasarsvētki 

Latvijas Neatkarības diena Pilsētu svētki Vasarsvētki 

Latvijas valsts proklamēšanas svētki Pilsētu svētki Vasarsvētki 

latviskie svētki pilsētu svētki Vasarsvētki 

Ludzas pilsētas svētki plostnieku svētki vārda diena 

masleņica Pļaujas svētki Vārda dienas 

Māmiņdiena 

Ražas novākšanas svētki Ates 

dzirnavās vārda dienas 
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Mātes diena Ražas svētki vārda dienu svinēšana 

Mātes diena Ražas svētki Vārdadienu svinēšana 

Meteņi, Jāņi Reliģiozie svētki visi valsts svētki 

mutvārdu teikas Rikavas svētki - Tupiņa zemnieku svētki 

Neatkarības diena Rīgas gadadiena kopš 1201.g Zvaigznes diena 

(mutvārdu)folklora 84 

anekdotes Mīklas, teikas sakāmvārdi 

anekdotes mutvārdu daiļrade sakāmvārdi 

Džūkstes pasakas mutvārdu leģendas sakāmvārdi 

folklora Padomju laika anekdotes stāsti 

folklora parunas tautas parunas, sakāmvārdi 

Folklora Parunas, sakāmvārdi Tautas pasakas 

folklora pasakas Teicēju stāsti, nostāsti 

folklora pasakas teikas 

folklora pasakas Teikas 

Folklora pasakas teikas 

Folklora pasakas teikas 

Folklora pasakas teikas 

folklora pasakas teikas 

folklora pasakas Teikas 

folklora pasakas teikas 

Folklora pasakas Teikas 

folklora pasakas teikas 

folklora pasakas teikas 

folklora Pasakas teikas 

folklora pasakas teikas 

folklora un rotaļas pasakas teikas 

folklora, teikas pasakas teikas un pasakas 

folkloras kopas Pasakas Teikas, ticējumi 

folkloras vākšana pasakas ticējumi 

Laika vērošanas ticējumi pasakas un teikas ticējumi 

latviešu folklora pasakas, leģendas ticējumi 

Latvijas anekdotes pasakas, ticējumi ticējumi, paražas 

leģendas Rotaļas ticējumi, zīmes dabā 

mūzika, mūziķi, muzicēšana 80 

"Iļģi" dziesmas Kulakova ansamblis ''Pērkons'' 

"Lauztās priedes" - dzeja, dziesma Dziesmas Latgales etnogrāfiskie ansambļi 

"Prāta vētra" dziesmas latviešu dziedāšanas maniere 

"Prāta vētra" dziesmas latviešu dziesmas 

"Pūt, vējiņi!" - dziesma dziesmas Latviešu dziesmas 

"Saule. Pērkons. Daugava." dziesmas Latviešu mūzika 

ansambļi, mūzikas kolektīvi dziesmas latviešu tautas dziesmas 

apdziedāšanās dziesmas Latgalē Dziesmas Latvijas estrāde 

Bērnu šūpuļdziesmas Dziesmas Melngaiļa mūzikas kompozīcijas 

Brauns - "Saule, pērkons, Daugava" dziesmas Mūzika 

dziedāšana Dziesmas mūzika 

Dziedāšana Dziesmas mūzika 

dziesma "Gaismas pils" dziesmas mūzika 

dziesma "Lauztās priedes" dziesmas mūzika 

dziesma "Pūt, vējiņi!" dziesmas mūzika 
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Dziesma "Saule, Pērkons, Daugava" Dziesmas mūzika 

dziesmas dziesmas mūzika 

Dziesmas Emīla Dārziņa māksla mūzika 

dziesmas etnogrāfiskie priekšnesumi mūzikas komponisti 

dziesmas Folkloras kopas mūziķi 

dziesmas klasiskā mūzika Operas 

Dziesmas Klasiskā mūzika psalmu dziedāšana Latgalē 

dziesmas Koklēšanas prasme tautas folkloras ansambļi 

dziesmas kopā sanākšana, dziedāšana Tautas mūzika 

dziesmas kora dziesmas 

tautasdziesma ''Dzied circenītis 

aizkrāsnē'' 

dziesmas kora dziesmas Ziņģes 

dziesmas kora mūzika  

Lieldienas, to tradīcijas     77 

Lieldienas Lieldienas Lieldienas 

Lieldienas Olu ripināšana Lieldienas 

Lieldienas Lieldienas Lieldienas 

Lieldienas Lieldienas Lieldienu svinēšana 

Lieldienas Lieldienas Lieldienas 

Reliģiskie svētki - Lieldienas Lieldienas Lieldienas 

Lieldienas Lieldienas Ripināt olas 

Lieldienas Lieldienas Lieldienas 

Lieldienas Lieldienas Lieldienas 

Lieldienas Lieldienas Lieldienas 

Lieldienas Lieldienas Lieldienas 

Pareizticīgo, katoļu Lieldienas Lieldienas Lieldienas 

Lieldienas Lieldienas Lieldienas 

Lieldienas Lieldienas Lieldienas 

Lieldienas Lieldienas Lieldienu ticējumi 

Lieldienas Lieldienas Lieldienas 

Lieldienas Lieldienas Lieldienas 

Lieldienas Lieldienas Lieldienas 

Lieldienas Lieldienas, olu kaujas Lieldienas 

Lieldienas Lieldienas Lieldienas 

Lieldienas Lieldienas Lieldienu tradīcijas 

Lieldienas Lieldienas Lieldienu svinēšana 

Lieldienas Lieldienas Lieldienas 

Lieldienas Lieldienas Lieldienas 

Lieldienas Lieldienas Lieldienas 

Lieldienas Lieldienas  

dejas/tautasdejas      54 

"Dzintariņš" - deju kolektīvs dejas tautas dejas 

"Sudmaliņas" - deja Dejas tautas dejas 

balets dejas Tautas dejas 

balets dejas tautas dejas 

dejas Dejas Tautas dejas 

dejas dejas māksla tautas dejas 

dejas dejas svētki tautas dejas 

dejas dejas svētki tautas dejas 

Dejas dejošana tautas dejas 
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Dejas dejošana tautas dejas 

dejas dejošana Tautas dejas 

dejas Deju kolektīvi tautas dejas 

dejas Latviešu tautas dejas tautas dejas 

dejas Latviešu tautas dejas tautas dejas 

dejas latviešu tautas deju prasme Tautas dejas 

dejas Tautas dejas Tautas dejas 

dejas tautas dejas tautas dejas 

dejas tautas dejas tautu dejas 

amati/nodarbošanās/prakses       50 

alus brūvēšanas tradīcija kaušanas un kartupeļu talkas Rakstaini cimdi 

Alus darīšana Klūdziņu pīšana rokdarbi 

Amatniecība klūgu pīšana rokdarbu prasmes, vilnas pārstrādāšana 

amatnieku tradīcijas Koka amatniecība Rotu aušana 

atslēdzniecība koka amatniecība Rotu meistari 

Aušana, grozu pīšana kokapstrāde Rumulēšanās 

Aušana, pīšana. Kokapstrāde senās amatu prasmes 

ādas izstrādājumu darīšana kokapstrāde, kokgriezumi senie arodi 

bērzu sulas tecināšana Kokgriezes kultūra sēņošana 

Daiļamata meistaru izstrādājumi 

kokļu izgatavošana, tautas 

instrumentu gatavošanas prasmes Siena kraušana 

daiļamatieru mākslas izstrādājumi Kurpnieka darbnīcas Suitu sievu dziedāšana 

daiļamatniecības prasmes makšķerēšana šūpoties šūpolēs 

dažādas amatniecības prasmes Mucenieku prasmes Tāšu pinēji pie Siguldas 

dzijas krāsošanas metodes pirtniecība Vecās amatniecības metodes 

galdniecības amats pirtnieki zālīšu atpazīšana 

kalēju arods Pirts rituāls Zvejošana 

Kalēju māksla Plostnieku stāsti  

ēdiens, tā recepte un gatavošana/virtuve    46 

Bukstiņbiezputra latviskie ēdieni, zirņi ar speķi Seno latviešu ēdienu gatavošana Kuldīgā 

ēdieni no Irlavas - kami Nacionālais ēdiens Siers, alus 

Ēdieni un receptes nacionālā virtuve Skābu kāpostu zupa 

ēdieni, tradīcijas Nacionālā virtuve skladrausis 

Ēdienu gatavošanas tradīcijas Nacionālā virtuve (piemēram, zirņi) Sklandrausis 

Ēdienu kultūra nacionālie ēdieni Sklandrausis 

ēdienu receptes nacionālie ēdieni Sklandrauši 

ēdienu receptes pelēkie zirņi ar speķi sklandrauši 

Ēdienu receptes Pelēko zirņu ēdieni sklandu rauši 

ēdienu receptes pelēko zirņu ēdieni sklandu rauši 

ēst gatavošana pelēko zirņu ēdiens sklandu rauši 

ēstgatavošanas prasmes piparkūku cepšanas tradīcija 

tradicionālo ēdienu gatavošanas 

prasmes 

Ēšanas kultūra - receptes (zirņi) Pīrādziņi ar burkāniem Virtuve 

gastronomiskās kultūras mantojums 

- senie ēdieni Receptes ēdieniem Virtuve (zirņi) 

kulinārais mantojums Sena latviešu recepte  

Latvijas tradicionālie ēdieni Senā virtuve  

Saulgrieži (dažādi)      39 

Saulgrieži Saulgrieži Saulgrieži 
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Saulgriežu svētki Saulgriežu svētki Saulgrieži 

saulgrieži Saulgriežu svinēšana saulgrieži 

Vasaras saulgrieži Saulgriežu svētki vasaras saulgrieži 

Vasaras saulgrieži Saulgrieži Ziemas saulgrieži 

Saulgriežu svētki Ziemas saulgrieži Saulgrieži 

Saulgriežu svinēšana Saulgrieži tradīcijas, piem., vasaras saulgrieži utt. 

Vasaras saulgrieži Saulgrieži - vasaras un ziemas Ziemas un vasaras saulgriežu rituāli 

saulgriežu svinēšana Ziemas saulgrieži Ziemas saulgrieži 

Saulgrieži Saulgrieži vasaras saulgrieži 

Saulgrieži Saulgrieži Saulgriežu svētki 

Saulgrieži, vasaras svētki Saulgrieži saulgrieži 

Ziemas saulgrieži 

Vasaras un ziemas saulgriežu svētku 

svinēšana saulgrieži 

Mārtiņi/ Mārtiņdiena, tās tirgus, gailis        31 

Mārtiņdienas svinēšana Mārtiņdiena Mārtiņdiena 

Mārtiņi Mārtiņdiena Mārtiņdiena 

Mārtiņdiena Rudens tirgus (Mārtiņdiena) Mārtiņdiena 

Mārtiņu diena Mārtiņos - gaiļa ēšana Mārtiņdiena 

Mārtiņdiena Ražas laiks, Mārtiņi Mārtiņdiena 

Mārtiņi Mārtiņdienas svinēšana Mārtiņi 

Mārtiņdiena Mārtiņdiena Mārtiņdiena 

Mārtiņu diena Mārtiņdiena Mārtiņdiena 

Mārtiņdiena Mārtiņdiena Mārtiņdiena 

Mārtiņdiena Mārtiņdiena  

Mārtiņi Mārtiņdiena  

literatūra/grāmatas/dzeja/prese     31 

Literatūra rakstnieku daiļrade grāmatas 

literatūra Literatūra enciklopēdija 

dzeja literatūra "Mērnieku laiki" 

dzeja literatūra "Mērnieku laiki" 

Rakstnieku darbi (Skalbe, Blaumanis) Jaunsudrabiņa raksti dzejoļi 

Andreja Pumpura literatūra latviešu literatūra dzeja 

literatūra dzeja Rakstniecība - daudzi autori prozaiķi 

dzeja rakstniecība "Mērnieku laiki" 

Grāmatu saturs, stāsti dzeja "Rīgas laiks" - žurnāls 

Blaumaņa dzeja Kārļa Skalbes "Kaķīša dzirnavas" Aspazijas dzeja 

  literatūra - Vilis Lācis 

kapu kultūra/ kapu svētki/ bēres   30 

kapu svētki Kapu svētki kapsētu saglabāšana un attieksme 

Kapu svētki Kapu svētki Kapu svētki 

Kapu svētki Kapu svētki Kapu svētki 

kapu kultūra Kapu svētki kapu svētki 

Kapu svētki kapu svētki Kapu svētki 

kapu svētki Kapu svētki kapu svētki 

Tradīcijas, piem., kapusvētki Kapu svētki bēres 

kapu svētki Kapu svētki kapu svētki 

kapu svētki dzīves nobeiguma rituāli kapu svētki 

kapu svētki Kapu svētku tradīcija kapu svētki 

tradīcijas/paražas     28 
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ierašas, paražas tradīcijas Tautas paražas 

tradīcijas tradīcijas paražas, ražas novākšanas rituāli 

tradīcijas 

Tradīcijas, piem., olu krāsošana, puzuri 

kā rotājums tradīcijas 

tradīcijas 

Tradīcijas - kad cilvēki vāc ziedus un 

savācas pie ugunskura Pieguļnieku nakts tradīcija Latgalē 

tradīcijas Paražas tradīcijas 

tradīcijas tautas tradīcijas Latgalē un Kurzemē tradīcijas 

novadu tradīcijas latviešu nacionālās tradīcijas tradīcijas 

tautas tradīcijas Senču tradīcijas tradīcijas 

Tradīcijas tradīcijas  

tradīcijas tradīcijas  

adīšana un aušana 25 

adīšana rokdarbi - adījumi aušanas prasmes 

aušanas studijas Vecpiebalgas aušanas tradīcijas aušana 

Audēju prasme Aušana audēji 

Aušana Austās segas aušanas un adīšanas prasmes 

adīšana aušana aušanas tradīcijas 

aušana rokdarbu prasmes, aušana adīšana 

Aušana Aušana adīšana 

adīšana - raksti, prievītes Adīšanas māksla  

aušana adījumi  

Valoda 24 

latviešu valoda valoda mūsu valoda 

valoda latgaliešu valoda valoda 

valoda latgaliešu dialekts valoda 

latviešu valoda Latviešu valoda latgaliešu valoda 

kuršu dialekts latviešu valoda (latgaliešu arī) valoda 

valoda Latviešu valoda valoda 

Valoda vietējā izloksne valoda 

valoda Valoda Valodu neuzspiešana Latvijā 

18.novembris, tā svinības    23 

18.novembris 18.novembris 18.novembra svētki 

18. novembra svētki 18.novembris 18.novembra svētki 

Latvijas svētki - 18. novembris 18. novembris 18.novembra svētki 

18.novembris - valsts svētki 18.novembris 18. novembra svinības 

18.novembra svētki 18. novembris 18. novembra svinēšanas tradīcija 

18. novembra svētki 18. novembris Neatkarības diena 18.novembris 

18.novembris 18.novembris 18.novembris 

18.novembra svētki  18.novembra svinības 

cilvēki/personības    22 

Rainis Krišjānis Barons rakstnieks Vilis Lācis 

Alunāns Mārtiņš Brauns suitu sievas 

Aspazija, Veidenbaums Ojārs Vācietis V.Lācis 

dzejnieki Raikins Vija Artmane 

Imants Ziedonis Raimonds Pauls Vijas Artmanes daiļrade 

Jānis Peters Raimonds Pauls Zadornovs 

Kārlis Vītols, Purvītis Raimonds Pauls  

komponisti Rakstnieki  

keramika/podniecība/māla izstrādājumi      22 
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Keramikas izstrādājumu darināšana māla amatniecības prasmes keramika 

Keramika māla amatniecība Latvijas māls 

Latvijas keramika podniecība Keramika 

Keramika podniecības amatu prasme Keramika 

keramika keramika keramika 

podniecība podniecības māksla Māla trauki 

keramika keramika  

Māla trauki keramika  

Meteņi        20 

Meteņi Meteņi Meteņi 

Meteņi Meteņi Meteņi 

Meteņi Meteņi Meteņi, latviešu helovīni 

Meteņu svinēšana Meteņi Meteņi 

Meteņi Meteņi Meteņi 

Meteņi Meteņi Meteņi 

Meteņi Meteņi  

Tautastērpi    17 

Tautastērps nacionālie tērpi Tautastērpi 

Tautastērpi Tautastērps tautastērpu raksti 

tautastērpi tautastērpi Tautastērpu ornamenti 

tautastērpa uzturēšana kā atmiņas 

saglabāšana tautastērpu izgatavošana Tautastērpi 

Tautastērpu darināšana tautastērpu raksti tautastērpi 

Nacionālais tērps tautastērpi  

Zvejnieku/jūras svētki   16 

Zvejnieku svētki Zvejnieku svētki Zvejnieku svētki 

Zvejnieku svētki Zvejnieku svētki Zvejnieku svētki 

Zvejnieku svētki Zvejnieku svētki Jūras svētki 

Jūras svētki zvejnieku svētki Zvejnieku svētki 

Zvejnieku svētki Zvejnieku diena  

zvejnieku svētki Zvejnieku svētki  

teātris, tā tradīcijas    16 

Skroderdienas Silmačos teātra izrādes Teātra izrādes, opera 

Jaunā Rīgas teātra izrādes teātra izrādes teātris 

Jaunais Rīgas teātris izrādes 

Pirmā teātra izrāde Dikļos: Šillera 

"Laupītāji" 

Teātra lugas teātra izrādes teātra spēlēšana 

Teātra izrādes Teātra tradīcijas  

Amatierteātri Teātris  

Miķeļi/Miķeļdiena, tās tirgus      15 

Miķeļdiena Miķeļdiena Miķeļdienas tirgus 

Miķeļdiena Miķeļi Miķeļi 

Miķeļi Miķeļi Miķeļdiena 

Miķeļdienas tirgus Miķeļi Miķeļdiena 

Miķeldiena Miķeldienas svinēšana Miķeļi 

ķekatas/budēļi       15 

Ķekatas Ķekatas Budēļi 

iešana budēļos ķekatas Budēļi 

Ķekatas rituāli (budēļi) ķekatas 

budēļi Ķekatās iešana Budēļi 
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Ķekatas ķekatas ķekatas 

Rainis, viņa daiļrade         14 

Raiņa lugas Raiņa dzeja Rainis 

Raiņa dzejoļi Raiņa dzeja Raiņa daiļrade 

Raiņa dzeja J.Rainis Rainis 

Rainis Raiņa dzimšanas diena Raiņa dzeja 

Raiņa dzeja Rainis  

Jaunais/vecais gads 14 

Jaunais gads Jaunaisgads Jaunais gads 

vecais jaunais gads Jaunais gads Jaunais gads 

Jaunais gads Jaunais gads Jaunais gads 

Jaunais gads Alvas kausēšana Jaunajā gadā Jaunais gads 

Jaunais gads Jaunais gads  

pasākumi, notikumi   14 

"Laima Randevu" Raganu naktis koncerti 

Pilsētas diena Latvija 100-gade Ledus  figūru festivāls 

Koncertuzvedums ''Latvijas gredzeni'' "Baltika" folkloras festivāls Nēģu festivāls Carnikavā 

Pilsētas dienas Dzejas dienas Koncerti 

pasākums "Lampa" Dzejas dienas  

valsts simboli          14 

Latvijas karogs Latvijas valsts himna Latvijas himna 

himna Latvijas himna Latvijas himna 

Latvijas himna Latvijas valsts himna valsts himna 

Latvijas himna Ģerbonis Skaņdarbi - LV himna 

Himna Himna  

brīvdabas muzejs, tā aktivitātes         14 

brīvdabas muzejs 

Brīvdabas muzejā dažādi pasākumi, 

Vecrīgā 

Brīvdabas muzeja pasākumi - pagāniskie 

rituāli 

brīvdabas muzejs 

Amatniecības izstāde Brīvdabas 

muzejā Etnogrāfiskais muzejs 

tirgus etnogrāfiskajā muzejā etnogrāfiskā muzeja pasākumi 

Brīvdabas muzejs un pasākumi (ēdienu 

gatavošana) 

Etnogrāfiskais muzejs Folkloras pasākumi Brīvdabas muzejā amatniecība Brīvdabas muzejā 

etnogrāfiskā muzeja tirdziņi Brīvdabas muzejs  

reliģiskās prakses    13 

reliģija - daudzveidība Gājiens uz Aglonu Lūgšanas 

Ticība ticība Sentēvu Dievturība 

reliģiskās lietas Psalmu dziedājumi pie krustiem senās dievības 

Maija dziedājumi Latgalē pie 

krustiem Kristīgās baznīcas vērtību saglabāšana  

gavēņa sākšana Ticība  

Lāčplēša diena      13 

Lāčplēša diena Lāčplēša diena Lāčplēša diena 

Lāčplēša diena Lāčplēša diena Lāčplēša diena 

Lāčplēša diena Lāčplēša diena Lāčplēša diena 

Lāčplēša diena Lāčplēša diena  

Lāčplēša diena Lāčplēša diena  

Lāčplēsis (eposs, tēls, rokopera)    11 

Lāčplēsis Stāsti par Lāčplēsi Lāčplēsis 

Lāčplēsis Lāčplēsis leģenda par Lāčplēsi 
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Lāčplēsis Lāčplēsis eposs "Lāčplēsis" 

"Lāčplēsis" - A.Pumpura eposs Rokopera "Lāčplēsis"  

lībiešu/līvu kultūra, valoda       10 

Lībiešu tradīcijas Lībiešu tradīcijas līvu valoda 

Līvu tradīcijas, svētki Lībiešu svētki Līvu valoda un tradīcijas 

Lībiešu svētki viss par lībiešiem  

lībiešu valoda lībiešu tradīcijas  

kino/filmas       10 

filma "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" Latvijas kino "Vella kalpi" - filma 

"Pūt, vējiņi" - filma filmas, piem., "Pūt, vējiņi" kinofilmas 

filmas filmas  

padomju laika filmas Rīgas kinostudijas filmas  

Māksla          10 

Gleznu izstādes mākslas izstādes gobelēni 

mākslas darbi mākslas darbi glezniecība - Purvītis 

gleznas Māksla  

glezniecība kaut kas ar mākslu saistīts  

Vietas   10 

Daugavpils baznīcu kalns Zvejniekciemats - Kolka, Roja Vecpiebalgas kultūras vēsture 

Sigulda Turaida Daugavpils cietoksnis 

zeme, Sigulda Jūrmala  

Aglona Cēsis  

Gadatirgi  10 

Gadatirgi Gadatirgi amatnieku gadatirgi pie Baltās pils 

Gadatirgi Brīvdabas muzeja gadatirgus Amatniecības gadatirdziņi 

gadatirgi simtgades gadatirgus  

Gadatirgi Brīvdabas muzejā Gadatirgi  

R.Paula daiļrade         10 

R.Paula mūzika Raimonda Paula mūzika Raimonda Paula dziesmas 

Raimonda Paula dziesmas R.Paula dziesmas Raimonda Paula daiļrade 

R.Paula dziesmas Raimonda Paula kompozīcijas  

Raimonda Paula darbi dziedamās dziesmas, Raimonds Pauls  

Daba  9 

Parku kultūra Latvijas ainava Upes - Mazsalaca, Salaca 

nacionālais Ķemeru parks - daba Staburags kā daba Pokaiņu mežs 

Daugava dzintars Likteņdārzs 

ģimene, tās vērtības, tradīcijas      9 

Ģimenes vērtības, piem., Lieldienās 

celties 6.00 ģimenes tradīcijas Ģimenes tradīcijas 

Klasiskās ģimenes saglabāšana 

ģimenes tradīcijas - kristības, kāzas, 

bēres ģimenes tradīcijas 

ģimenes tradīcijas Ģimenes tradīcijas ģimenes gars 

kāzu tradīcijas    8 

kāzu tradīcijas kāzās mičošana Kāzu tradīcijas 

kāzu godavārti kāzu tradīcijas kāzu rituāli 

kāzu tradīcijas kāzas  

maize, tās cepšana  8 

rupjmaize kaņepju sviests un maize Maizes cepšanas tradīcijas 

melnā maize maizes cepšana 

maizes cepšanas tradīcija netālu no 

manas dzīves vietas 
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maizes cepšanas receptes maize  

Baltijas ceļš         7 

Baltijas ceļš Baltijas ceļš Baltijas ceļš 

Baltijas ceļš Baltijas ceļš  

Baltijas ceļš Baltijas ceļš  

zīmes, simboli, raksti, ornamenti    7 

Ornamenti Pasākumi Brīvdabas muzejā Baltu zīmes 

Raksti, ornamenti ornamenti, izšuvumi  

ornamenti Nacionālie ornamenti  

Suiti     7 

Suitu sievas suitu sievas suitu sievas 

suitu sievas Suitu tradīcijas  

Suitu tradīcijas Suitu tradīcijas  

kordziedāšana/kori 6 

vīriešu kori kori kora dziedāšana 

Kordziedāšana Koru dziedāšana kora dziedāšana 

Kristības         6 

Kristības kristības kristību rituāli 

kristības Kristības  

veļu laiks, diena      4 

Veļu laiks rudenī Veļu diena Veļu diena 

Veļu laika svinēšana   
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7.pielikums. Elementi, kurus respondenti gribētu iekļaut nemateriālā 

kultūras mantojuma sarakstā  

 

Ēdiens, ar to saistītais 26 

Alus darīšana.  

Alus dzeršanas svētkus  

Alusdarīšanas māksla.  

Ēdieni - pīrādziņi, plātsmaizes  

Jāņu siers, sklandrausis (ja nav...)  

Kandžas svētkus  

Kočas, sklandraušu gatavošana - vietējo ēdienu gatavošanas tradīcijas.  

Kulinārijas māksla  

Kulinārijas receptes - senās  

Latviešu kulinārija  

Latvijas ēdieni  

Latvijas Sabiles vīna darināšana  

Maizes gatavošanas tradīcijas  

Maizes, sklandraušu cepšana  

Netālu kaimiņos ir maizes cepšanas tradīcija. Tur regulāri brauc cilvēki, notiek pasākumi.  

Pelēko zirņu ēdieni  

Putraimdesas (asinsdesas) receptes to daudzveidībā  

Rudzu maizes cepšana  

Rudzu maizes cepšanas tradīcija  

Sieru gatavošana, ļoti senas tradīcijas.  

Sklandrauši  

Sklandraušu cepšana  

Sklandraušu cepšana.  

Sklandraušu cepšanas tradīcija  

Tradicionālās kulinārijas prakse  

Tradicionālo ēdienu gatavošanas māksla  

Dažādi rokdarbi, to prasmes 19 

Adīšanas, apgleznošanas prasmes.  
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Aušana  

Aušanas tradīcijas.  

Cimdu (dūraiņu) adīšana  

Cimdu adīšana  

Cimdu, zeķu adīšana.  

Kādā rokdarbu pulciņā labprāt piedalītos. Piem., knipelēšanas.  

Latvijas tradicionālo cimdu adīšana  

Linu auduma aušana  

Lupatu segu aušana  

Piebalgas aušanas tradīcijas  

Prievīšu aušana  

Prievīšu aušana  

Rokdarbus  

Suņu vilnas zeķu adīšana  

Tamborēšana  

Tautas tērpu darināšanas tradīcija, ne tikai latviešu.  

Tradicionālo sienas paklāju ar ornamentiem pīšana  

Uzreiz ada cimdus kopā ar oderi (sens veids)  

Amatniecība, tās prasmes 15 

Amatniecības iztādes - pinumi, keramika utml.  

Brāļi mucenieki.  

Dažādu priekšmetu (svečturu, vāzīšu u. c) izgatavošana no koku saknēm  

Groziņu pīšana  

Kalēja prasme  

Koka amatnieku darbu vajadzētu iekļaut  

Koka riteņu izgatavošanas prasme - Ulmaņa riteņi - nav zināms, kas tos un kur izgatavoja un cik, 
pēc kādas tehnoloģijas - ir mājās, bet nevaru saprast, kā tos izgatavot un arī informāciju nekur 
nevaru atrast. 

 

Pastalu gatavošana dziesmu un deju svētkiem  

Pīšana no bērzu tāsīm Latgalē  

Pīšana no klūgām  

Pīšana no klūgām  
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Skalu grozu pīšana  

Spieķīšu izgatavošana  

Tāšu pinēji Ķempju pagastā. Vienkoču laivu grebšana Līgatnes novadā.  

Zvejnieku tīklu, laivinieku amatu prasmes. Akmens škēlēju prasmes.  

Podniecība/ keramika 13 

Keramika senā  

Keramikas izstrādājumu veidošana  

Latgales keramika  

Latviešu keramika, sastāvs  

Māla izstrādājumu darināšanas māksla  

Māla izstrādājumu veidošana  

Māla izstrādājumus, podnieku darbus  

Māla krūžu izgatavošana - prakse  

Māla trauku gatavošana  

Podniecība  

Podniecības amats  

Podnieku tradīcijas  

Podnieku tradīcijas Madonas novadā  

Dažādi svētki un to tradīcijas 13 

4. maija svētki, kurus sauc par baltā galdauta svētkiem, bet iespējams, vajadzētu šos svētkus 
citādi noformulēt 

 

Jāņu svinēšanas tradīcijas  

Laimes liešana Ziemassvētkos  

Latviešu uguns rituāls - Vasaras saulgrieži.  

Lieldienu svinēšanu  

Līgo svētki/Jāņi  

Pareizticīgo Lieldienas  

Ražas novākšanas svētki (kartupeļu talka)  

Ražas svētki Ates dzirnavās  

Sadziedāšanās tradīcija Līgo  

Seno svētku tradīcijas  

Ziemassvētkiem taisīti dekori no salmiem - puzuri  
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Ziemassvētku tradīcijas, kuras ir aizmirstas  

Muzicēšana, instrumentspēle, mūzika 8 

"Sinepes un medus" mūzikas sastāvs  

Ērģeļmūzikas tradīcijas  

Igauņu ģimeni, kuri restaurē, taisa instrumentus un brīnišķīgi muzicē un dzied.  

Latviešu rokmūzika  

Mandolīnas spēle  

Mūsu kori  

Mūzikas instrumenti - nevar konkrētu nosaukt (tie, kas ir Latvijas instrumenti)  

Veras Singajevskas bērnu dziesmas  

Dažādas performatīvās prakses, ar to saistītais 8 

Amatierteātra tradīcijas  

Dejas, dziedāšana  

Ilmārs Dreļs - tautas deju horeogrāfs  

Jaunais Rīgas  teātris  

Latvijas balets un tā orķestris  

Tautas deju horeogrāfija  

Teātra izrādes - ikoniskās (Smiļģa), Ērmaņa izrādes  

Teātra spēlēšana  

Dziesmu un deju svētki 7 

Dziesmu svētki  

Dziesmu svētki  

Dziesmu un deju svētki  

Dziesmu un deju svētki  

Dziesmu un deju svētkus  

Obligāti vajadzētu iekļaut Dziesmu un deju svētkus  

Vispārējie dziesmu svētki  

Ar Latgali saistītais 7 

Latgales kapu svētki  

Latgales kultūras saglabāšana neizšķirojot tautības, tai skaitā arī krievu  

Latgales puses dziedāšanas tradīcijas. Tur tas ir kaut kā īpaši.  

Latgales receptes - alus darīšana, sviesta kulšana  
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Latgaliešu kāzu tradīcijas  

Latgaliešu valoda  

Visa Latgale varētu būt iekļauta kultūras mantojumā.  

Dažādas nodarbes, prakses 6 

Ārstniecisko augu vākšana  

Latviešu pirts tradīcijas  

Latviešu pirtslietas  

Loka šaušana ar bultām  

Plostošana  

Sēņu lasīšana  

Zvejniecība, ar to saistītais 5 

Jūrmalciema zvejnieku piederumi  

Latvija vienmēr bijusi zvejnieku zeme, kaut ko vajadzētu šajā virzienā domāt, lai saglabātu šo 
mantojumu nākamajām paaudzēm 

 

Zivju ķeršana, makšķerēšana  

zvejniecība  

Zvejnieku dienas svinēšana  

Arhitektūra (mājas, celtnes) 5 

Alunāna dzimtas māja Kalsnavā.  

Daugavas salā ir uzbūvēts Ajūrvēdas templis  

Eduarda Veidenbauma muzejs "Kalāči"  

Otaņķu dzirnavas  

Pāvila Rozītes māja. Tagad tā ir nojaukta.  

Mutvārdu kultūra, folklora 5 

Folklora- stāsti par vietām, notikumiem un cilvēkiem.  

Galda runu pa novadiem  

Latvju dainas un parunas.  

Tautas dziesmas, pasakas, teikas  

Zasulauku stāsti  

Kokles, to spēle 4 

Kokles izgatavošana  

Kokli un kokles spēli  
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Kokļu darbnīca Druvienā (Viktors Černoglazovs), kokļu spēles apmācība Druvienā  

Kokļu izgatavošana  

Daba, ar to saistītais 4 

Avoti Gaujas Nacionālajā parkā  

Lielupes upi, lai bagātie neapbūvē krastu  

Rīgas pludmali  

Saglabāt, lai ziedētu bezdelīgactiņas, kas ir retums  

Zīmes/ornamenti 4 

Baltu zīmes, jebkādā izpausmē  

Latviešu tradīciju - pamatnāciju ornamenti (Valdis Celms)  

Latvju rakstu zīmes  

Tautas ornamenti  

Dainas/tautasdziesmas 3 

Latviešu tautasdziesmas  

Latvju dainas  

Tautas dziesmas  

Literatūra 3 

Autoru un raksnieku darbi  

Jebkura literatūra  

Latviešu šaha grāmatas  

Dzintara rotu izgatavošana 2 

Dzintara rotu gatavošana  

Dzintara rotu izgatavošana  

Kapu svētki 2 

Alūksnes kapu svētki  

Latviešu kapu svētku tradīcija  

Ar reliģiskām praksēm saistīts 2 

Pagāniskā reliģija.  

Vecticībnieku tradīcijas un paražas Latgalē  

Ar mākslu saistīts 2 

Māksla - pašdarbnieki  

Mākslas muzejs, Aleksandrs Stankevičs, latviešu mākslinieks  
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Minēti vairāki piemēri kopā 17 

1)Daiļamata priekšmetu ,seno instrumentu, ražošanas izstrādājumu, adīšanas izstrādājumu, deķu 
- zirgu un parasto izstrādājumu, galdniecības izstrādājumu  izgatavošanas tirdziņš Gaigalovas un 
Nagļu pagastā. 2)Gunāra Igauņa (dzīvo un strādā Gaigalovas pagastā) izgatavotie darbi - 
bungas, stabules, cītaras, sitamie senie instrumenti (kuri tiek sūtīti pa visu pasauli). 

 

1-Pāvilostas Pelēkā kāpa. Tur ir dažādi aizsargājami augi. 2-Nīcas vīru koris. 50 gadus tradīcijām 
bagāts. 3-Nīcas novadā festivāls "Ausma". Darbība notiek uz ūdens. 4-Liepājā "Lake music" (?) - 
uz ezera spēlē. 

 

Apdziedāšanas, vecās stelles  

Aušanas lietas, latvju danči, latvju ziņģes  

Aušanas tradīcija Krāslavas novada Aulejās. Krāslavas novads - tautasdziesmas, izpildīšana  

Folklora, grozu pīšana  

Grozu pīšana no klūdziņām. Linu audumu izstrādājumi. Sudraba izstādājumi.  

Grozu pīšana, dzintara apstrāde  

Kokļu spēlei jābūt. Ir dažādi dziedāšanas veidi Latvijas novados, kuri ir savabīgi. Tie, kuri ir 
iekļauti šajā sarasktā, tā ir tikai neliela daļa. 

 

Latgales māla izstrādājumi. Vilnas dūraiņu raksti.  

Linu galdautu, dvieļu, segu aušana, cimdu adīšana, groziņu darināšana.  

Makramē, adīšana latvijas rakstos un to šifrēšana, nacionālo pastalu izgatavošana, linu 
izstrādājumu izgatavošana, dzintars un  dzintara rotas 

 

Raiņa un Aspazijas raksti, latviešu tautas dainas  

Svētki, tradīcijas  

Tautas tērpu darināšanas, rotu aušanas tradīcijas. Rakstu zīmes (Pērkona, Saules u.t.t.)  

Teiksmas, tautas dziesmas.  

Velna laivas - senkapi Dundagas pusē. Kubalu skola.  

Cita atbilde 34 

Amatieri  

Baznīcu vēsture Latvijā, jo šobrīd nav apkopota, viss ir tikai entuziasma līmenī  

Bērnu audzināšana  

Čalošana  

Dzelzceļa līnija Limbažos, kas tagad ir izpostīta.  

Dzimtas koku pētīšana.  

Dzīvnieku aizsardzība (mednieki)  

Galda kultūra, uzvedības kultura, ētika- tas vss būtu svarīgāks par konkrētiem elementiem.  

Galgauskā ir tradīcija mirušajiem griezt krustus dzivos kokos. Kārlis Žvīgurs - internetā ierakstot  
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šo vārdu, var atrast info par šo tradīciju, ir raksts avīzē. Kārlis ar to nodarbojās plašāk aprinķī. 

Holokausta piemiņas vietas un ebreju glābšana  

Iekļaut visu iespējamo par lībiešiem, lībiešu piekrasti, par lībiešu ciemiem  

Ilzes Jansones dziedniecības prakse.  

Informācija par Otro Pasaules karu  

Klubs, kur fotografē Latviju jau ilgus gadus. Latvijas foto vajadzētu iekļaut  

Koncepts - izmēģināt tautā populārāko alkoholu veikalos  

Krāsu veidošana - tehnika, ražošana  

Lai atjauno laukus  

Lai nav migrantu, lai saglabājas kultūra  

Latviskumu  

Muzeju nakts, ugunskuru nakts pēdējā augusta svētdienā, kad drīkst kurināt ugunskurus gar 
Latvijas piekrasti. 

 

Pilsētu dzīve - gan lielo, gan mazo pilsētu  

Senlaicīgu lietu kolekcionārs un izgatavotājs no koka Sergejs Jakovenko Zilupē  

Sēļu tautastērps  

Sporta spēles starp pilsētām  

Tas, ko runā bērni  

Telpu dekorēšanas tradīcija - atbilstoši gadalaikiem - vietējās kultūrvides uzturēšanai  

Tradīcijas  

Vairāk informācijas par senajām ciltīm, kas dzīvojušas Latvijā  

Vecvecmammas galdauts un stāsts, kas radies saistībā ar to. Bet tā jau ir materiālā vērtība.  

viss, kas saistās ar lauksaimniecību - cūkas kaušana, govju slaukšana ar rokām, sviesta 
gatavošana, labības kulšana u.t.t. 

 

Visu iekļaut, vairāk propagandēt, iesaistīt cilvēkus  

Ziemeļkurzemes - Dundagas kultūrtelpa  

zināšanas, kas saistītas ar sporta veidu pieredzi no pagātnes  

Zolītes spēle  

 

 


