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Nodarbības laikā

• Kas ir UNESCO
• Latvijas pievienošanās UNESCO
• UNESCO darbības galvenās jomas Latvijā
• UNESCO kultūras mantojums Latvijā 



UNESCO — United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization — Apvienoto Nāciju 

Izglītības, zinātnes un kultūras 
organizācija – Организация 

Объединённых Наций по вопросам 
образования, науки и культуры.



• UNESCO dibināta 1945. gada 16.novembrī ar 
mērķi veicināt visā pasaulē miera kultūru, 
rosināt sadarbību un dialogu starp cilvēkiem 
un dažādām kultūrām, dot ieguldījumu 
nabadzības mazināšanā un veicināt ilgtspējīgu 
attīstību ar izglītības, zinātnes, kultūras un 
komunikāciju palīdzību.



• Šobrīd UNESCO ir 195 
dalībvalstis.

• Galvenā mītne atrodas 
Parīzē.

• UNESCO ģenerāldirektore ir 
Bulgārijas pārstāve Irina
Bokova.

• Katrā dalībvalstī ir nacionālā 
komisija.



Latvijas pievienošanās UNESCO

• 1991.gadā Latvija pievienojas UNESCO
• 1992.gadā izveidota UNESCO LNK
• 1994.gadā pieņemts likums par UNESCO LNK

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija pilda tilta funkciju, 
kas tuvina. Tā koordinē starptautisko domu, ideju, 
pieredzes apmaiņu, veicinot sadarbību starp dažādām 
sabiedrības grupām, institūcijām un viedokļiem.



UNESCO darbības galvenās jomas 
Latvijā ir:

• pasaules mantojuma; nemateriālā un 
dokumentārā kultūras mantojuma 
saglabāšana; 
• inovatīvu sadarbības tīklu attīstīšana un 

koordinēšana; 
• izglītības pieejamības un kvalitātes 

veicināšana.



• UNESCO Latvijā un pasaulē aktualizē vērtības, kas 
ir unikālas un saglabājamas gan nacionālā, gan 
starptautiskā mērogā. 

• UNESCO Pasaules mantojuma saraksts
• UNESCO Cilvēces mutvārdu un nemateriālā 

kultūras mantojuma reprezentatīvais saraksts
• UNESCO Nemateriāla kultūras mantojuma, kam 

jānodrošina neatliekama saglabāšana, saraksts
• UNESCO programma «Pasaules atmiņa»



Darbs grupās

• Kultūras mantojums – kultūras pieminekļi, 
kultūrvēsturiskās ainavas, pilsētu vēsturiskie centri, 
senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises 
un ievērojamo personu darbības vietas u.c. vietas un 
darbi, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska 
vai citāda kultūras vērtība.

Strādājot grupā nosauciet kādi 
Latvijas kultūras mantojuma objekti 
un cik daudz varētu būt iekļauti kāda 
no UNESCO kultūras mantojuma 
sarakstiem.



UNESCO Pasaules mantojuma saraksts



RĪGAS VĒSTURISKAIS CENTRS

• Rīga vairāk nekā astoņus gadsimtus ir 
veidojusies, uzturējusi un 
izmantojusi priekšrocību būt par 
Rietumu un Austrumu krustpunktu. 
Ikkatra ēka šeit ir mazs vēstures 
acumirklis. Hanzas savienība, 
impērijas un karaļvalstis te atstājušas 
arhitektūras dārgumus, ko esam 
spējuši saglabāt līdz mūsdienām. Tas 
radījis unikālo Rīgu, kuras 
vēsturiskais centrs iekļauts UNESCO 
Pasaules mantojuma sarakstā.



STRŪVES ĢEODĒZISKAIS LOKS

• Latvija ir daļa no pasaules 
zinātnes kustības. Dažbrīd tieši 
Latvijas teritorijā paveiktais 
neatgriezeniski ietekmējis 
zinātnes attīstību. Pasaules 
kartes tika pārzīmētas pēc tam, 
kad 19.gs. vidū tika veikta viena 
no vērienīgākajām Zemes 
uzmērīšanas kampaņām jeb t.s. 
Strūves ģeodēziskā loka punktu 
uzmērīšana, kas notika arī 
Latvijas teritorijā (1816. līdz 
1826. gads).



UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas 
nacionālais saraksts



Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā

• Kuldīgas pilsētas 
vēsturiskais centrs un 
apbūve vērtējama kopā 
ar unikālo dabas ainavu. 
Pilsētas vēsturiskā 
apbūve un daba veido 
neatkārtojamu vienotu 
ansambli, kādam līdzīga 
nav ne vien Latvijā, bet 
arī cituviet Eiropā.



DAUGAVAS LOKI
• Daudzveidīgā daba, kas izveidojusies pirms 13–15 

tūkstošiem gadu, jūtama arī šodien. Daugavas loki 
izsenis bijuši arī robeža starp laikiem un cilvēkiem. 
Starp baltiem un somugriem, starp Livoniju un 
Lietuvas valsti, starp Kurzemes hercogisti un Poļu 
Inflantiju, Vitebskas un Kurzemes guberņām. Abpus 
Daugavas lokiem par to liecina gan arheoloģijas un 
arhitektūras, gan vēstures un mākslas pieminekļi.



GROBIŅAS ARHEOLOĢISKAIS 
ANSAMBLIS
• Liecības par vikingu ceļojumiem 

Austrumbaltijas piekrastē glabā 
Grobiņas arheoloģiskais 
ansamblis.

• Kopā ar vēl septiņām citām 
vietām no Īslandes, Dānijas, 
Norvēģijas un Vācijas Grobiņas 
arheoloģiskais ansamblis 
izvirzīts iekļaušanai UNESCO 
Pasaules mantojuma sarakstā kā 
„Vikingu laika vietas 
Ziemeļeiropā”. 



UNESCO Cilvēces mutvārdu un 
nemateriālā kultūras mantojuma 

reprezentatīvais saraksts



BALTIJAS DZIESMU UN DEJU SVĒTKU 
TRADĪCIJA
• Baltijas Dziesmu un deju 

svētku tradīcija stāsta par 
dziesmas un dejas klātbūtni 
Eiropas kultūrā. Baltijas 
Dziesmu un deju svētku 
tradīciju UNESCO iekļāvusi 
īpašā meistardarbu 
sarakstā, kas demonstrē 
pasaules kultūras dažādību 
un tās dzīvotspēju.



UNESCO Nemateriālā kultūras 
mantojuma, kam jānodrošina 

neatliekama saglabāšana, saraksts



SUITU KULTŪRTELPA

• Suiti apdzīvo Kurzemes
piekrastes Ziemeļrietumu
daļu. Trijos suitu kultūrtelpas
novados kopumā dzīvo 
aptuveni divi tūkstoši suitu, 
un to skaits samazinās. Tāpēc 
2009. gadā suitu kultūrtelpa
tika iekļauta UNESCO 
Nemateriālā kultūras 
mantojuma, kam jānodrošina 
neatliekama saglabāšana, 
sarakstā.



SUITU KULTŪRTELPA

• http://www.youtube.com/watch?v=YO_Oy8bx
oNc

http://www.youtube.com/watch?v=YO_Oy8bxoNc


UNESCO Programma «Pasaules 
atmiņa»



BALTIJAS VALSTĪS GLABĀTU DOKUMENTU 
KOPUMS „BALTIJAS CEĻŠ — cilvēku ķēde trīs 
valstu vienotiem centieniem pēc brīvības"

• Nozīmīgākās 
dokumentārās liecības 
par miermīlīgas 
pretošanās kustības 
spilgtāko brīdi —
Baltijas ceļu — kopš 
2009. gada ir iekļautas 
UNESCO programmas 
„Pasaules atmiņa” 
starptautiskajā reģistrā.



DAINU SKAPIS

• Dainu skapī atrodas Krišjāņa 
Barona pierakstīto 
tautasdziesmu 268 815 
lapiņas, uz katras no tām ir pa 
četrām līdz astoņām 
tautasdziesmu rindām vai arī 
citi teksti (mīklas, sakāmvārdi 
u.c.).

• Dainu skapis ir tikai 160 cm 
augsts, 66 cm plats un 42 cm 
dziļš.



UNESCO Programma «Pasaules 
atmiņa» Latvijas nacionālais 

reģistrs



EDUARDA KRAUCA FOTONEGATĪVU UZ STIKLA 
PAMATNES KOLEKCIJA — Ķeguma spēkstacijas 

celtniecības gaita
(1936–1940)



RAIŅA UN ASPAZIJAS SAVSTARPĒJĀ 
SARAKSTE (1894- 1929)



LATVIJAS CENTRĀLĀS PADOMES 
MEMORANDS

Rīga, 1944. gada 17. marts



SIBĪRIJĀ RAKSTĪTAS VĒSTULES UZ 
BĒRZA TĀSS



TRADICIONĀLO PRASMJU UN DZĪVESVEIDA 
DOKUMENTĒŠANA PIEMINEKĻU VALDES 1924.–

1931. GADA EKSPEDĪCIJU FOTONEGATĪVOS

http://www.youtube.com/watch?v=Xv3zHxZSgwc

http://www.youtube.com/watch?v=Xv3zHxZSgwc


UNESCO Latvijas mantojuma skapis

• http://atmina.unesco.lv/upload/unesco_latvij
as_mantojuma_skapis.pdf

http://atmina.unesco.lv/upload/unesco_latvijas_mantojuma_skapis.pdf

