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Kultūras mantojuma politika un 

prakse Lielbritānijā
Novērojumi un pieredze 

Projekts „Biedrības „Es Latgalei” un citu NVO 

kapacitātes un līdzdalības resursu stiprināšana” 



Labdien, mani sauc Alija un es šodien stāstīšu par biedrības “Es Latgalei” 

atziľām un novērojumiem, kas gūti braucienā uz Lielbritāniju Eiropas Sociāla 

Fonda projekta ietvaros. Mūsu mērķis šajā braucienā bija iepazīties ar 

Lielbritānijas kultūras mantojuma organizāciju pieredzi un darbu kultūras 

mantojuma politikas veidošanā. Lai arī tur pavadījām tikai 3 dienas, mums 

izdevās gūt priekšstatu par to, kāpēc Lielbritānijā notiek tā un ne savādāk, 

galvenokārt jau kultūras mantojuma izpratnes dēļ. Šo atziľu apkopojumu 

esmu uzrakstījusi arī šajā brošūrā un tagad prezentācijā vēlos jums parādīt 

dažas galvenās, interesantākās lietas.



Saturs

 Briti un kultūras mantojums

 Tendences un metodes

 Sabiedrības līdzdalība



Kā jau pieminēju, Lielbritānijā ir augsta līmeľa kultūras mantojuma izpratne, 

kas ir pirmkārt saistīta ar vēsturiskajiem apstākļiem – Lielbritānijas globālā 

ietekme - Britu impērija, joprojām pastāvošā monarhija un lielais kultūras 

mantojuma objektu skaits ir pamats un bāze tam uz kā ir veidojusies 

mantojuma politika pagājušajā gadsimtā un kāda tā ir tagad.



Briti un kultūras mantojums



Projekta braucienā mēs tikāmies ar organizāciju Historic Houses Association, 

kas apvieno privāto vēsturisko ēku īpašniekus un kā viľi paši izteicās – kultūras 

mantojuma popularitāte Lielbritānijā ir nākamā aiz futbola. Ļoti spēcīga kultūras 

iezīme, it sevišķi Angļiem, ir skatīties atpakaļ pagātnē, interesēties, kas notiek 

dižciltīgajās ģimenēs, karaliskajā namā un par šo cilvēku īpašumiem – pilīm, 

muižām, iekārtojumu, sadzīvi utt. Šai „kultūras mantojuma kustībai” ir arī labs 

mārketings, ko izmanto tūrisma industrijas speciālisti.





Materiālā kultūras mantojuma popularitāti Lielbritānijas sabiedrības vidū, tiek 

veicināta arī ar izklaides palīdzību, proti, komerciālā televīzija veido populāras 

un skatītas sērijas un kuru darbība norisinās šajās vēsturiskajās ēkās un 

dižciltīgajā vidē. 

Manuprāt, ļoti izdevies raidījums, kas pievērš sabiedrības uzmanību ne tikai 

skaistajam, bet arī mantojuma problēmām, ar ko saskaras to īpašnieki, tieši 

lauku reģionos, ir raidījums Country house rescue – jeb „lauku īpašuma 

glābšana”. 



Mantojuma kustība TV

Channel 4 dokumentālās 

sērijas 

Country House Rescue



Šajās dokumentālajās sērijās sabiedrībā pazīstama dāma, uzľēmēja Ruth

Watson – jeb Vatsones kundze apmeklē šos vēsturiskos namus un 

saimniecības pēc to īpašnieku uzaicinājuma. Galvenā problēma ir tā, ka šiem 

īpašniekiem katastrofāli trūkst līdzekļu, lai uzturētu dārgās ēku 

apsaimniekošanas un restaurēšanas izmaksas. Šīs dokumentālās sērijas 

atspoguļo īpašnieku viedokļus, parāda ēku situāciju un sērijas vadītāja izaicina 

ģimeni pieľemt lēmumus par uzľēmējdarbības attīstīšanu vai pārveidošanu. 

Protams, šīs TV sērijas ir balstītas uz ģimeľu savstarpējo attiecību risināšanu, 

un tas arī ir tas, kas cilvēkus visvairāk piesaista skatīties šādus raidījumus. Tajā 

pat laikā tiek parādītas reālas problēmas un vide, kā arī caur šādiem 

raidījumiem tiek izglītota sabiedrība.





Tātad šī kultūras mantojuma kustība jau pašu britu vidū veicina vietējā tūrisma 

attīstību, kas it sevišķi pēdējos gadus bija ļoti izteikta, jo daudzi vairs nespēja 

atļauties ārzemju braucienus, līdz ar to labprāt apceļoja savu dzimto zemi, kurai ir 

daudz ko piedāvāt šajā ziľā.

Piemēram, pēdējie pētījumi liecina, ka tieši Lielbritānijas kultūras mantojums ir 

galvenā motivācija ārvalstu tūristiem, kāpēc viľiem ierodas Apvienotajā Karalistē. 

Un šobrīd starp daudzām citām topa lietām ir ierindojies arī „mantojuma tūrisms” 

kā vesela industrija, kurai ar vien vairāk tiek pievērsta politiķu uzmanība.



Tendences
 Nepārejoša tendence – Tūrisms

 Te-pat-palikšana (staycation)

 Kultūras mantojuma idustrija

 Mantojuma tūrisms



Heritage Lottery Fund, kas ir Lielbritānijas ekvivalents Valsts Kultūrkapitāla 

fondam Latvijā un Visit Britain (Valsts Tūrisma attīstības aģentūra) 2010.gadā 

kopā ir izstrādājušas šo dokumentu, balstītu uz pētījumu par kultūras 

mantojuma ietekmi uz valsts ekonomiku. Tajā ir akcentēts tieši, cik daudz 

valstī pastāv – mantojuma ekonomika, jeb uz kultūras mantojuma motivācijas 

balstīta iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte. Mantojuma ekonomika ir 3 lielākā 

industrija valstī pēc Iekšzemes Kopprodukta (IKP). Kā redzam, tas ir divas 

reizes vairāk kā filmu industrija. Pirmajā vietā ir izdevniecība.

Šajā pētījumā ir pārstāvēts viedoklis, ka valsts līdzekļi, kuri ir ieguldīti kultūras 

mantojuma objektā, divu gadu laikā nonāk apkārtējā ekonomikā, kas veido šo 

ieguldījumu summu.



Heritage Lottery Fund un 

Visit Britain atskaite par 

mantojuma tūrisma 

ieguldījumu valsts 

ekonomikā

“Ieguldījums veiksmē

Mantojums un Lielbritānijas 

tūrisma ekonomika

Mantojuma tūrisms nekad nav bijis 

nozīmīgāks mūsu ekonomikai

Šis pētījums parāda tā apmērus un 

nozīmīgumu Lielbritānijā”

Pamatojoties uz pētījumu 

Economic impact of the UK heritage 

tourism economy, 

ko veica uzľēmums Oxford Economics



Arī Anglijas kultūras mantojuma valsts aģentūra English Heritage pagājušajā 

gadā intensīvi pievērsās ekonomikas tēmai. Šī vizualizācija parāda visiem sen 

zināmu shēmu, kas var ļoti labi darboties, kad valstī ir daudzmaz veselīga 

ekonomiskā situācija: cilvēki apmeklē objektus, atstāj naudu un patērē vietējos 

pakalpojumus, kas tālāk veicina šo pakalpojumu sniedzējus iegādāties vietējo 

produkciju – par to ir pārliecināta English Heritage.



Kultūras mantojuma ietekme uz ekonomiku



Šī bilde apmēram parāda to ideju, kas Lielbritānijā tiek uzskatīta par līdzdalību. 

Manuprāt, Lielbritānijā atsevišķi neizdala, kas ir sabiedrība un kas ir valsts. No 

malas skatoties, liekas, ka cilvēki ir ļoti aktīvi, bet zem tā stāv vesela sistēma, 

kāpēc viľi ir aktīvi. 

Neskatoties uz to, ka Lielbritānijā sabiedrība jau ir ieinteresēta sava 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, tā ir papildus jāstimulē – jāveido 

atbalsta sistēma. Bez finansiālā atbalsta, tā ir:

•Informācijas pieejamība un atklātība 

•Sasniedzamas konsultācijas,

•Procesu caurspīdīgums 

•Padomi un vadlīnijas kultūras mantojuma saglabāšanā, ko izdod valsts 

aģentūras, reģionālās un pat vietējās pašvaldības.



Sabiedrības līdzdalība



Šajā shēmā ir parādīts Anglijas kultūras mantojuma aģentūras English Heritage

darbība principi:

Kas attiecas uz trešo – Rūpes, tas skan šādi: Atbalstīt īpašniekus, vietējās 

pašvaldības un brīvprātīgo organizācijas, lai tās rūpētos par kultūras 

mantojumu. 



English Heritage korporatīvais plāns 2011/2015

1. Saprotot 

kultūras 
mantojumu, cilvēki 

novērtē to

2. Novērtējot 

kultūras mantojumu, 
cilvēki gribēs 

rūpēties par to

3. Rūpējoties 

par kultūras 
mantojumu cilvēki dos 

iespēju citiem to 
izbaudīt 

4. Izbaudot

ko sniedz kultūras 
mantojums, veido 

sapratni



Ľemot vērā to, ka pasaulē valda patērētājsabiedrība, un Lielbritānija, protams, 

nav izľēmums, arī mantojums un motivācija to cienīt un saglabāt ir attiecīgi 

„jāiesaiľo‟ un „jāpiedāvā‟. To labi var redzēt kultūras mantojuma NVO darbībā, 

kā arī valsts aģentūru darbībā, kā viľi to pasniedz. 

Pirmkārt, izmantojot ļoti ērtas un pārskatāmas mājas lapas, kur var ikviens 

atrast to, ko viľš meklē. 



 Pielāgošanās mūsdienu sabiedrībai

 Sabiedrība kā klients

 glīti “iesaiľots” mantojums



Es atkal gribētu atzīmēt Anglijas aģentūru, kas vienlaikus kalpo par mantojuma 

tūrisma portālu, jo šīs aģentūras apsaimniekošanā ir arī valsts kultūras mantojuma 

objekti, kā arī tā piedāvā viesu mājas un telpu īri. Būtībā tā darbojas, kā 

uzľēmums, kas arī pelna sev budžetam. 





To pašu dara ari lielākā Lielbritānijas kultūras mantojuma NVO National Trust, kuras 

pārstāvis ir šodien šeit un pastāstīs vairāk. Arī citas NVO savu darbu balsta kā 

profesionālas organizācijas, kuras biedri ir klienti. Katrai organizācijai ir izstrādāta 

savu biedru vai klientu sistēma. 



Nevalstiskais sektors

 The National Trust

 Ēku saglabāšanas biedrības

 The Prince‟s regenration trust

 Historic Houses Assocation

un citas

The Prince Regeneration Trust

ceļvedis-palīgs vēsturisko ēku 

pārveidei un attīstībai 



National Trust

mārketinga

kampaľa

English Heritage on-line veikala 

piedāvājums: konfektes un tapešu 

kolekcija sadarbībā ar Great Ormond

Street Wallpaper





Atziľas
 Mantojuma potenciāls ir neizsmeļams, tas iet līdzi 

laikam un attīstās kopā ar sabiedrību

 Mantojuma saglabāšanas garants ir paši cilvēki, un 

lai to saglabātu, kādam ir jābūt soli priekšā

 Ir jāsadarbojas savā starpā

 Mantojums ir produkts, un tā patērētāji – klienti

 Mantojumam ir liels ekonomiskais potenciāls



PALDIES! Alija Turlaja

eslatgalei@gmail.com


