Kultūras mantojuma politika
un prakse Lielbritānijā

Biedrības „Es Latgalei” pieredzes brauciena apkopojums
Projekta „Biedrības „Es Latgalei” un citu NVO kapacitātes
un līdzdalības resursu stiprināšana” ietvaros

IEGULDIJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

IEVADS
Biedrība „Es Latgalei” ir dibināta 2002.gadā un
savu misiju sāka, pierādot, ka IR iespējams pārvarēt
gan ekonomiskus, gan birokrātiskus šķēršļus un
spēt saglabāt kultūras mantojumu, bez tā tūlītējas
komercializācijas. Pamazām, ar sabiedrības izglītošanu,
ar piedalīšanos sabiedriskajās diskusijās, daloties un
pārrunājot nozares aktualitātes ar domubiedriem vēsturniekiem, restauratoriem, arhitektiem - biedrība
cenšas pozitīvi ietekmēt kultūras mantojuma vērtības
apziņu un pilsoniskās sabiedrības attīstību Latgalē.

konsultācijas, informācijas atklātība un procesu
caurspīdīgums.
Līdz ar to Latvijā, sabiedrībai un NVO ir jāpieliek
divkāršas pūles, lai kultūras mantojuma stāvoklis
Latvijā uzlabotos. Biedrības „Es Latgalei” organizētais
seminārs Arendoles muižā 2011. gada jūnijā un
publikācija „Kultūras mantojuma politika un prakse
Lielbritānijā” ir vēl viens solis šī mērķa sasniegšanai.

Ar Eiropas Sociālā Fonda (ESF) atbalstu biedrība
„Es Latgalei” īsteno projektu, kura mērķis ir stiprināt
NVO līdzdalības resursus un kapacitāti. Projekta ietvaros biedrība realizēja vairākus pasākumus, tajā skaitā
arī pieredzes braucienu uz Lielbritāniju. Brauciena
mērķis bija iepazīties ar Lielbritānijas kultūras mantojuma organizāciju pieredzi veidojot valsts kultūras
mantojuma politiku.

Biedrība „Es Latgalei”

Atšķirīgā Latvijas un Lielbritānijas vēsture un notikumi ir atstājusi paliekošas sekas sabiedrības domāšanā,
kas tālāk ir ietekmējusi un turpina ietekmēt procesus
abās valstīs.
Vislielākā atšķirība ir sabiedrības izpratne par kultūras
mantojumu. Latvijā sabiedrība „nedala” vienu un to
pašu vēsturi un mantojuma vērtības. Katra politiskā
vara ir devusi nevis jaunu pienesumu esošajam mantojumam, bet ir vēlējusies iznīcināt iepriekšējās
sabiedriskās iekārtas atstāto. Vienīgais, kas vieno
Latvijas sabiedrību ir nemateriālā kultūra, kuru
acīmredzot ir visgrūtāk iznīcināt. Līdz ar to, mēs
redzam, ka katrā valstī ir atšķirīgas prioritātes.
Tāpat vēsture ir ietekmējusi Latvijas un Lielbritānijas
pilsoniskās sabiedrības attīstību. Lielbritānijas piemērs
skaidri parāda, ka, neskatoties uz to, ka tās sabiedrība
jau ir ieinteresēta sava kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanā, sabiedrība ir papildus jāstimulē – ir
jāveido vietējās varas un vietējo kopienu, un sabiedrisku organizāciju atbalsta sistēma. Tā ir ne tikai finansu instrumenti, bet arī padomi, vadlīnijas,

Foto Imants Ķikulis, 2003
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KAS IR KAS? IESAISTĪTĀS
PUSES KULTŪRAS MANTOJUMA POLITIKĀ
VALSTS KULTŪRAS MANTOJUMA
AIZSARDZĪBAS INSTITŪCIJAS
Lielbritānija ir viena no vadošajām valstīm pasaulē
kultūras mantojuma objektu saglabāšanas un
uzturēšanas jomā. Tā ir izpelnījusies pasaules slavu.
Tādas nevalstiskās institūcijas un organizācijas kā The
National Trust (Anglija, Velsa, Ziemeļīrija), English
Heritage (Anglija), Cadw (Velsa), The National Trust
for Scotland (Skotija), Historic Scotland (Skotija) un
simtiem mazāku organizāciju ir ieguldījušas savu entuziasmu, laiku un pūles, savukārt, publiskā un privātā
sektora materiālais ieguldījums ir nodrošinājis to, lai
valsts mantojuma objekti tiktu nākamajām paaudzēm
nodoti labākā stāvoklī nekā tie ir bijuši iepriekš..

Lielais kultūras mantojuma objektu skaits, urbanizācija
un valsts vēsturiskā attīstība ir noteikusi to, kā ir izveidojusies sabiedrības kultūras mantojuma un īpašuma
vērtības izpratne un attieksme, kas ir ietekmējusi arī
mūsdienu kultūras mantojuma politiku. Lielbritānijā
pretstatā Latvijai dominē materiālais kultūras mantojums (ēkas, celtnes, būves un mākslas priekšmeti).
Īpaša uzmanība kultūras mantojuma saglabāšanas
un attīstības jomā tiek pievērsta lauku reģionos un
pilsētās, pamatojoties uz to, ka kultūras mantojuma
vide ir ieguldījums vietējo cilvēku dzīves kvalitātes
uzlabošanā, ne tikai ņemot vērā ekonomiskās
aktivitātes veicināšanas faktoru, bet arī sociālo aspektu – vietas raksturu, kopienas identitāti un lepnumu (lokālpatriotisms). Regeneration (reģenerācija,
atjaunošana, atdzimšana) un community benefit (kopienas labums) ir kļuvuši par biežāk lietotajiem terminiem publikācijās par kultūras mantojuma svarīgo lomu
valsts attīstībā.
Apvienotā Karaliste (AK) apvieno četras valstis – Angliju, Velsu, Skotiju un Ziemeļīriju. Katrai no tām ir
sava institūcija – valdības izpildaģentūra (executive

agency) – kultūras mantojuma aizsardzības aģentūra,
kas īsteno kultūras mantojuma politiku un konsultē
valdību par vēsturiskās vides aspektiem, izstrādā
priekšlikumus un vadlīnijas, kā arī veic tiesību aktos
noteiktās funkcijas – valsts vēstures pieminekļu uzskaiti (ēkas un teritorijas), pieminekļa statusa noteikšanu
(listed building) un valsts pieminekļu apsaimniekošanu
un to darbības nodrošināšanu. Šīs aģentūras strādā
vairāk pēc „peļņas organizācijas” principa, piemēram,
English Heritage (EH) 1/4 daļu no sava budžeta
ienākumiem nodrošina no savu objektu (kopā 420)
komerciālām aktivitātēm (ieejas nauda kultūras mantojuma objektos, ēdināšanas pakalpojumi, naktsmītnes
un suvenīru tirgošana), kā arī no biedru naudas (EH ir
719,000 biedru) un sponsoru līdzekļiem.
Valsts aģentūras apvieno plašu dažādu jomu ekspertu loku, kā arī sadarbojas ar nevalstiskā sektora
ekspertiem un nodrošina sabiedrībai informācijas

pieejamību par kultūras mantojuma tematiku un
aktualitātēm. Pilnīgs apskats par aģentūru darbu ir
pieejams to interneta vietnēs, kas vienlaikus kalpo
par informācijas krātuvi, kultūras mantojuma datu
bāzi un tūrisma portālu. Informācijas dažādība un
specifika ir piemērota ļoti plašai auditorijai – nozares
pārstāvjiem, skolotājiem un skolēniem, pētniekiem un
konsultantiem, zemniekiem un zemju īpašniekiem, kā
arī pārējiem. Interneta vietnēs ir iespējams lejupielādēt
bezmaksas publikācijas, iepazīties ar kultūras mantojuma politikas dokumentiem, profesionālajām
publikācijām, vēsturisko vietu aprakstiem-ceļvežiem,

ieteikumiem vēsturisko ēku īpašniekiem un
apsaimniekotājiem un kultūras mantojuma sfēras
aktualitātēm žurnālu veidā (piemēram, English Heritage Conservation bulletin).
Šis daļēji neatkarīgās aģentūras modelis tika ierosināts
un ieviests (English Heritage 1984 un Historic
Scotland 1991) tāpēc, lai tā varētu strādāt ar lielāku
efektivitāti un veikt darbības, kas būtu atbrīvotas no
ikdienas birokrātiskajām ministrijas procedūrām.
Biedru atbalsta sistēmas izstrāde un virkne citu
komerciālu darbību ļauj šīm institūcijām būt
orientētām uz klientu. Piemēram, EH sevi pozicionē
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sektora apmācību programmās (ChangeUP), lai celtu sabiedriskā sektora
kapacitāti un uzlabotu organizāciju
infrastruktūru.

Salīdzinot ar pārējām ES valstīm
Lielbritānijā ir ļoti labi attīstīta filantropistu un ziedotāju kultūra, taču
valsts turpina aktīvi strādāt pie tā, lai
veicinātu iedzīvotāju un uzņēmēju
motivāciju ziedot, izmantojot
Alberta doki Liverpūlā, no kuriem savulaik devās ceļā slavenais kuģis „Titāniks”,
mūsdienu tehnoloģijas un ieviešot
bija viens no apjomīgākajiem mantojuma atjaunošanas projektiem Anglijā, kas
tagad ir viens no populārākajiem tūrisma objektiem pilsētā. Foto Matt Thomas
inovatīvus risinājumus. Tāpat arī tiek
apzinātas un izskatītas iespējas, lai
kā zīmolu, lai piesaistītu ar vien vairāk komerciālos
mazinātu birokrātiskos šķēršļus, kas kavē iedzīvotājus
partnerus.
iesaistīties organizāciju darbā, kā arī darboties šīm
Apvienotās Karalistes kultūras mantojuma
organizācijām.
aizsardzības aģentūras
Lielbritānija ir bagāta ar vēstures, kultūras manAnglija – English Heritage (Historic Buildings and
tojuma interešu klubiem, kopienu organizācijām,
Monuments Commission)
fondiem un lielām organizācijām, kas ir svarīgs
http://www.english-heritage.org.uk
noteikums, lai nodrošinātu zināšanu un ekspertu
bāzi gan reģionālā, gan lokālā mērogā. Dažas no
Velsa – CADW (no Velsiešu valodas “saglabāt”)
šīm organizācijām piedalās ieteikumu sniegšanā un
http://www.cadw.wales.gov.uk
vadlīniju izstrādē kopā ar valsts kultūras mantoSkotija – Historic Scotland
juma aizsardzības aģentūrām. Kultūras mantojuma
nevalstiskās organizācijas apvieno Mantojuma
http://www.historic-scotland.gov.uk
Aliance (Heritage Alliance), kas ir lielākā kultūras
Ziemeļīrija – NIEA (Northern Ireland Environment
mantojuma sektora alianse Lielbritānijā.
Agency)
http://www.doeni.gov.uk/niea/

NEVALSTISKAIS SEKTORS
Nevalstiskais sektors un pilsoniskā sabiedrība
Lielbritānijā ir ļoti labi attīstīti. To apliecina gan
skaitļi, gan arī NVO darbībā iesaistīto personu skaits
– biedri un brīvprātīgie, valsts politika sektora atbalstam. Apvienotās Karalistes valdības izvirzītais
mērķis ir panākt to, lai līdz 2014. gadam sabiedriskais
sektors spētu konkurēt ar sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējiem un uzņemties sniegt sabiedriskos pakalpojumus. Kopš 2004. gada valsts aktīvi investē nevalstiskā

ĒKU SAGLABĀŠANAS BIEDRĪBAS
Ēku saglabāšanas biedrības (Building Preservation
Trusts) ir organizācijas, kuru galvenais mērķis ir
vēsturisko ēku saglabāšana un atjaunošana/attīstība
(regeneration). Apvienotajā Karalistē ir apmēram
300 šādu organizāciju un lielākā daļa no tām
darbojās lokālā mērogā, vietējās kopienās (mazpilsēta,
ciems). Dažas organizācijas rūpējas par kādas noteiktas pilsētas vēsturiskā mantojuma saglabāšanu,
citas aptver visu novadu, dažas visu AK, bet citas
specializējas uz noteikta veida vēsturiskajiem objektiem, piemēram, karalienes Viktorijas laika SPA
kompleksiem u.tml. Dažas no šīm biedrībām ir
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tikušas izveidotas, lai saglabātu
tikai vienu
vēsturisku celtni.
Šīs biedrības
apvieno AK ēku
saglabāšanas
asociācija (UK
Association of
Preservation
Trusts).

vai vēsturiski nozīmīgi, to sadzīvi un interjeru, mēbeles
un mākslas darbus, kas ir vēsturiski un mākslinieciski
vērtīgas, kā arī dabas ainavas (arī jūras piekrasti) – to
dzīvnieku un augu valsti.
NT ir viena no lielākajām organizācijām biedru skaita
ziņā – tai ir 3,8 miljoni biedru un NT Scotland –
vairāk kā 310,000 biedru. NT apsaimnieko vairāk
kā 350 īpašumus un 2009./2010. gādā NT objektus
Anglijā vien apmeklēja 15,415,585 cilvēku (kopā 17,2
miljoni).
THE PRINCE’S REGENERATION TRUST

Yorkas ēku atjaunošanas biedrības
kultūras mantojuma ceļvedis

THE NATIONAL TRUST
Bez valsts kultūras mantojuma aizsardzības aģentūrām
(kā English Heritage, Historic Scotland, Cadw un
NIEA), kas tieši rūpējas par valsts arheoloģisko un
vēsturisko mantojumu, Lielbritānijā pastāv arī tādas
organizācijas, kas ir uzņēmušās valsts pieminekļu
glābēja un sargātāja lomu. Viena no populārākajām un
lielākajām mantojuma aizsardzības organizācijām, ko
varētu saukt par Lielbritānijas mantojuma „Sarkano
krustu”, ir The National Trust for Places of Historic
Interest or Natural Beauty (latviski tulkojot – tautas
vēsturisko vietu un dabas skaistuma biedrība/trasts/
organizācija) vai saīsināti The National Trust (NT).
NT 1894. gadā nodibināja trīs cilvēki kā bezpeļņas
organizāciju. 20. gs 50-tajos gados NT pievērsās lauku
īpašumu un dārzu saglabāšanai, jo vairums privāto
īpašnieku vairs nevarēja atļauties tos apsaimniekot. NT
darbojas Anglijā, Velsā un Ziemeļīrijā, bet atsevišķa
organizācija The National Trust for Scotland – Skotijā.
NT darbības mērķis ir tautas labā saglabāt dabas
ainavas un arhitektūras pieminekļus, kas ir īpaši skaisti

The Prince’s Regeneration Trust (PRT) (Prinča
Attīstības trasts), kuru 2006. gadā ir dibinājis Velsas
princis Čārlzs, ir organizācija, kas strādā ar sabiedrību
visā valstī, lai nodrošinātu kopienām svarīgu iznīcības

riskam pakļautu ēku un celtņu saglabāšanu un tālāku
izmantošanu. Organizācija izmanto tā saucamo „mantojuma virzītu attīstību” (heritage-led regeneration),
kas nodrošina to, ka no tās vislielāko labumu iegūst
ekonomiski un sociāli vismazāk attīstītās vietas un
sabiedrības slānis. PRT sadarbojas ar ēku īpašniekiem,
sabiedrības grupām, vietējām pašvaldībām un citām
pārvaldes institūcijām, lai atrastu mantojumam
ilgtspējīgu darbības veidu. PRT veic un nodrošina:
tehniskās konsultācijas par restaurāciju, arhitektūru un
biznesa plānošanu; augsti kvalificētu speciālistu komandas izveidošanu individuāliem projektiem; semināru
organizēšanu; sabiedrības konsultēšanu; pētniecības
darbus; vada biznesa plānošanas procesu atjaunotajām
ēkām; asistē finansējuma piesaistes procesā; dibina
jaunas biedrības un struktūras.
HISTORIC HOUSES ASSOCIATION
Historic Houses Association (HHA) (Vēsturisko ēku
asociācija) ir organizācija, kas pārstāv Lielbritānijas
privāto1 vēsturisko ēku īpašnieku intereses un darbojas, lai uzlabotu finansu, politisko un ekonomisko vidi,
lai šie kultūras mantojuma objekti, vēsturiskās ēkas,
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kā arī dārzi, tiktu arī turpmāk saglabāti nākamajām
paaudzēm.
HHA saviem biedriem nodrošina speciālistu
konsultācijas par vēsturisko ēku atjaunošanu,
energoefektivitāti, drošību, kā arī biznesa, nodokļu
un sabiedrisko attiecību konsultācijas. Organizācija
pastāvīgi rīko izbraukuma izglītojošus seminārus par
aktuālajām tēmām, kas skar vēsturisko ēku īpašniekus
un lobē savu biedru intereses lokālā, reģionālā un
valstiskā līmenī, sadarbojas ar citām organizācijām, kā
English Heritage un The National Trust.

Šī organizācija apvieno 1500 biedrus - privātās
vēsturiskās ēkas (muižas, pilis), no kurām 500 ir
atvērtas sabiedrībai. Organizācijā ir iesaistīti 31,096
draugi - HHA atbalstītāji, kuriem ir garantēta brīva
ieeja visās atvērtajās HHA biedru vēsturiskajās ēkās
un dārzos. Pārējās 1000 vēsturiskās ēkas savas nelielās
kapacitātes un tālās atrašanās vietas dēļ nenodarbojas ar pastāvīgu apmeklētāju uzņemšanu, bet gan
rīko atvērto durvju dienas vai pasākumus vietējiem
iedzīvotājiem un HHA draugu grupām. 2009.
gadā 11,8 mijoni cilvēku apmeklēja HHA biedru
vēsturiskās ēkas, kā arī katrs piektais HHA biedrs
piedāvāja izglītojošas ekskursijas, kuras apmeklēja
400,0002 skolnieki.

Sotheby’s Restaurācijas balvas 2010 ieguvēji HHA biedri Wilton
House, Salisbury, Whiltshire. Foto Will Pryce

vadlīnijas un norādījumus no Kultūras, Mediju un
Sporta departamenta (DCMS) valsts sekretāra.
Lēmumus par individuālu projektu finansēšanu
pieņem HLF neatkarīgi no valdības.
HLF administrē Valsts Mantojuma Memoriālais

Fonds (NMHF), kuram ir senāka vēsture un kurš ar
£10 miljonu gada budžetu var finansēt neatliekamus
projektus vai iepirkumus. HLF budžets ir aptuveni
£255 miljoni gadā. Kopš HLF dibināšanas, fonds ir
investējis £4.4 biljonus, lai atbalstītu ap 34,000 projektus visā AK, tai skaitā 8 Anglijas top 10 populārākos
galamērķus, 21 no 25 AK Pasaules Mantojuma objektiem un 14 nacionālos parkus.

LIELBRITĀNIJAS KULTŪRAS
MANTOJUMA FINANSĒTĀJI
Līdz šim lielākais tiešais valdības finansējuma avots
kultūras mantojuma saglabāšanas projektiem ir bijis Heritage Lottery Fund (HLF), kuru 1994. gadā
ierosināja izveidot AK parlaments. HLF saņem daļu
no Valsts Loterijas naudas, lai finansētu lokālos,
reģionālos un valsts kultūras mantojuma projektus (materiālais un nemateriālais kultūras mantojums). HLF nav tieši pakļauta kādai no valdības
struktūrvienībām, taču saņem finansu un politikas

Privāts – ko apsaimnieko fiziska persona, kā arī juridiska
HHA Education Survey 2006

1
2

Valsts Loterijas atbalsta zīme finansējuma
saņēmējiem, Angļu un Velsiešu (Cymraeg)
valodās
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Kā veidojas HLF budžets?
Iegādājoties Valsts Loterijas (National Lottery (NL))

biļeti, no katras iztērētās mārciņas 28 pensi tiek novirzīti
noteiktu mērķu organizācijām (Good Causes3) - 14

Valsts Loterijas atbalsta saņēmējiem. Valsts Loterijas

nauda sadalās: veselība, izglītība un vide 46%; sports

18%; kultūra un māksla 18%; mantojums 18%. Atbalsta

saņēmēji (tādi kā HLF, Anglijas Mākslas padome (ACE),
Britu filmu institūts (BFI) u.c.) tālāk pastāvīgi izvērtē

pētījums „Apvienotās Karalistes mantojuma tūrisma
ietekme uz ekonomiku” (Economic impact of the UK
heritage tourism economy), ko pasūtīja HLF un Visit
Britain (AK Tūrisma attīstības aģentūra), apliecina
tiešu mantojuma tūrisma ietekmi uz tūrisma nozari un
valsts ekonomiku kopumā. Publikācijā tika uzsvērta
mantojuma loma ekonomikas attīstībā, balstoties uz
izpētes rezultātā gūtiem atzinumiem:
•

4 no 10 brīvdienu ceļotājiem ir nosaukuši
kultūras mantojumu par galveno Lielbritānijas
apmeklējuma iemeslu (AK gadā tiek veikti vairāk
kā 10 miljoni ārvalstu brīvdienu ceļojumu);

•

Mantojuma tūrisms ir definējams kā atsevišķa
nozare, ar tās potenciālu £12.4 biljoniem gadā
(no tiem £7.3 biljoni attiecas uz arhitektūras
pieminekļu un muzeju apmeklējumiem) - ieejas biļetes kultūras mantojuma objektos, kā arī

iesniegtos projektus un finansē tos.

English Heritage ir pieejami ap £33 miljoni un tā
atbalsta ap 800-900 projekta pieteikumus gadā.
Lai nepārklātos ar HLF finansēšanas mērķiem,
EH ir nolēmusi turpmāk savu finansējumu piešķirt
ekspertīzēm un steidzamiem pasākumiem, lai kāds
kultūras mantojuma objekts neaizietu bojā; pētījumu
izstrādei un tehniskās metodoloģijas izstrādei un
privātā vēsturiskā mantojuma atbalstam, kas ir sliktā
stāvoklī4.

vēsturiskās vietas apmeklējuma rezultātā radušies
tēriņi, piemēram, restorānu vai nakšņošanas
vēsturiskā namā izdevumi;
•

Vietējais mantojuma tūrisms sastāda lielāko daļu
(60%) no vienas dienas brīvdienu ceļotāju un
oficiālo brīvdienu izbraukumu izdevumiem;

•

tiešais mantojuma tūrisma devums IKP –algas
un peļņa tūrisma uzņēmējdarbībā (viesnīcas,
restorāni, veikali), kā arī mantojuma objektu
peļņa, ir vērtējama £7.4 gadā5. Ja tam pievieno
ekonomisko multiplikatīvo efektu rādītāju ieguvumus (piemēram, tūrisma uzņēmējdarbības
nodrošinātāju ieguvumus), tad kopā mantojuma
tūrisms IKP pienes apmēram £20.6 biljonus gadā;

•

MANTOJUMA TŪRISMA ATTĪSTĪBA
UN TĀ IETEKME UZ VALSTS EKONOMIKU

Mantojuma tūrisma sektors – vēsturiskās ēkas,
muzeji, parki un lauku kultūras mantojums, rada
apmēram 195,000 tiešās darba vietas;

•

Tūrisma nozare Lielbritānijā vienmēr ir bijusi viena no
svarīgākajām tautsaimniecības nozarēm, taču pēdējos
divos gados tai tiek pievērsta pastiprināta uzmanība,
ņemot vērā to, ka tika nolemts samazināt tūrisma
mārketingam atvēlēto budžetu. 2010. gada marta

Tūrisma nozarei ir potenciāls kļūt par vienu no
visstraujāk augošajām tautsaimniecības nozarēm
nākamajā desmitgadē, un kultūras mantojums būs
svarīgs priekšnoteikums šai izaugsmei.

Arī EH savā ikgadējā pētījumā Heritage Counts6
par kultūras mantojuma stāvokli un tā ietekmi uz
citām nozarēm 2010. gadā pievērsās mantojuma un tā

KULTŪRAS MANTOJUMA
POLITIKAS TENDENCES
LIELBRITĀNIJĀ
2008. / 2009. gada finanšu krīzi izjuta daudzas valstis,
arī Lielbritānija un Latvija (daudz smagāk). Pēdējo
gadu laikā izdotie valdības rīcības plāni un izstrādātās
stratēģijas, kas katrā jomā pārvērtē valstiskās

prioritātes un veicamos uzdevumus, apliecina to, ka
Lielbritānija cenšas atjaunot iepriekšējo gadu izaugsmi.

http://www.lotterygoodcauses.org.uk/lottery-grants/lottery-funders-list/
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5
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3
4
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ieguldījuma ekonomikas attīstībā tematikai. Savukārt,
jaunā valdības tūrisma stratēģija7 (Marts, 2011) par
prioritāti noteica „atbalstīt un attīstīt vietējo tūrismu,
lai tas palielina vietējo ceļotāju izdevumus”.

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA
KULTŪRAS MANTOJUMA
PĀRVALDĪŠANĀ

Ekonomiskā lejupslīde Lielbritānijā 2009.gadā, kā arī

Lielbritānijas sabiedrība ir informēta par
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas
cation gadu, jeb „palikšanu”. Taču tieši šis gads bija īpaši
nepieciešamību un iespējām. Turklāt, valdība
labvēlīgs mantojuma tūrismam Lielbritānijā, jo staycation pēdējo gadu laikā cenšas veicināt to, lai sabiedriskās
tūrisma nozarē nozīmēja savas dzimtās zemes apceļošanu. organizācijas un brīvprātīgie ieņemtu arvien aktīvāku
lomu vietējās apkārtnes uzlabošanā. Viena no tādām
Šī situācija radīja ievērojamu apmeklētāju skaita pieauiniciatīvām ir pašvaldības īpašumā esošā kultūras
gumu vietējiem mantojuma objektiem, piemēram, NT,
mantojuma īpašumtiesību nodošana arī vietējām
kur apmeklētāju skaits palielinājās par 17.5%, ieņēmumi
partnerorganizācijām, sabiedriskām organizācijām un
no uzņēmējdarbības par 40%, bet biedru skaits sasniedza
vietējai kopienai (community ownership – kopienu
satriecošu skaitli – 3,8 miljonus!
īpašumtiesības). Tās var būt vēsturiskās ēkas, vietas
„Mēs esam valstī lielākais, vienotais - „izkliedētā veidā” vai ainavas, kuras ir vietējā mērogā nozīmīgas un
- muzejs un valstī lielākie brīvdienu māju, ēdināšanas novērtētas sabiedrībā.
un iepirkšanās pakalpojumu sniedzēji, līdz ar to esam
Ir pieņemts uzskatīt, ka vietējās pašvaldības „rūpju”
lielākais dzinējspēks Apvienotās Karalistes tūrisma
pārvirzīšana uz kopienām, nodrošinās vietējo pakalekonomikā” Dame Fiona Reynolds, The National Trust
pojumu un resursu izmantošanu sabiedrības labā un,
direktore
iespējams, izglābs kādu ēku vai vietu no nepareizas tās
NT mārketinga kampaņa, kas ieguva lielu popularitāti,
izmantošanas vai pat bojāejas. Vietējās varas iestādes
aicināja cilvēkus izjust un saprast, ka laiks, kas ir pavadīts var pārdot īpašumu lētāk nekā par pilnu tā tirgus
laukos vai vēsturiskajās vietās kopā ar ģimeni, ir „labi
vērtību, ja no tā iegūst sociālā un ekonomiskā vide.
pavadīts laiks” un pozicionēja NT kā ideālu pretlīdzekli
Protams, šāda darbība nav bez riska, jo kopienām ir
mūsdienu drudžainajai un straujajai dzīvei.
vajadzīgs atbalsts un ieteikumi, lai veiksmīgi vadītu
Britu mārciņas vērtības krišanās radīja tā saucamo stay-

šādus projektus un nodrošinātu projektu dzīvotspēju,
ņemot vērā mainīgos apstākļus. Lielbritānijā pastāv
šādi kopienu un PP iniciatīvas projekti, taču vispārējā
ekonomiskā un sociālā ietekme vēl nav novērtēta, jo
tam ir vajadzīgs laiks.

EH 2011.gadā ir izdevusi publikāciju - padomu sēriju,
kas domāta gan pašvaldībām, gan sabiedrībai par
īpašumu pārņemšanu un pārvaldīšanu: Pillars of the
community: The transfer of local authority heritage
assets, Full Guidance, 20118

Pasākums, kaujas improvizācija Fort George cietoksnī Skotijā,
Historic Scotland īpašumā ©The Sealed Knot
7
8

http://www.culture.gov.uk/publications/7896.aspx
http://www.english-heritage.org.uk/publications/pillars-of-the-community-the-transfer-of-local-authority-heritage-assets/
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INTERVIJA
Biedrības „Es Latgalei” (B) saruna ar Vēsturisko ēku
asociācijas (HHA) izpilddirektoru Nick Way un
The Union of European Historic Houses Associations (UEHHA) vice-prezidentu James HerveyBathurst.
B: Ar ko Lielbritānijas kultūras mantojums un
esošā mantojuma politika atšķiras no citām Eiropas
Savienības valstīm?
HHA: Apvienotā Karaliste ir īpaša ar to, ka joprojām
ir saglabājusi no paaudzes uz paaudzi mantotu
tradīciju dzīvot savās senču mājās (kas attiecas uz
dižciltīgo aristokrātiju). Šis apstāklis, piemēram,
Francijā vai Itālijā revolūciju dēļ nav saglabājies. Arī
savādāka mantošanas sistēma ietekmēja vēsturisko
ēku attīstību. Francijā mantojums bija jāsadala katram
ģimenes loceklim, bet Apvienotajā Karalistē tas tika
vienam cilvēkam, nodrošinot mantojuma un tā vērtību
pārmantojamību. Šis faktors, protams, mūsdienās ir
noderīgs un atvieglo situāciju.
Lielbritānijā, atšķirībā no citām ES valstīm, ir liela
interese, kas notiek šajās dižciltīgajās mājās, aristokrātu
dzīvē, karaliskajā ģimenē, lielajās pilīs un lepnajās
pilsētas rezidencēs. Mūsu sabiedrībā ir ļoti daudz 19
gs. paliekas, dižciltības pazīmes u.c. Valstī ir ļoti daudzi
TV raidījumi un seriāli, kuri ir filmēti muižās vai pilīs.
Ir sarakstītas TV noveles par šīm vēsturiskajām ēkām.
Cilvēkiem patīk, un viņi skatās. It sevišķi Angļiem
– viņiem patīk skatīties atpakaļ pagātnē. Tā ir ļoti
spēcīga kultūras iezīme.
Kultūras mantojuma popularitāte šajā valstī ir nākamā
aiz futbola. To apliecina tas, ka, piemēram, The National Trust ir vairāk kā 3 miljoni biedru. Šie cilvēki
atbalsta laukus, vēsturiskās ēkas, jo, iespējams, arī viņu
senči kādā veidā ir bijuši saistīti ar šo mantojumu, viņi
jūtas tam piederīgi.
The National Trust aprūpē tās ēkas, kas savādāk būtu
gājušas bojā - nevis karos, bet tāpēc, ka nebija, kas tās
apsaimnieko. No 1945. – 1970.g. bojā gāja ap 1000

muižas un pilis, jo īpašniekiem nebija naudas par ko
tās uzturēt. Daudzas ģimenes pazaudēja savus bērnus
karā, un ēkas palika bez mantiniekiem. Bija ļoti lieli
nodokļi un notika maz uzņēmējdarbības.
B: Kādi ir HHA darbības principi un pārstāvniecība
kultūras mantojuma politikā, lai saglabātu
Lielbritānijas kultūras mantojumu?
HHA: Mēs, kā organizācija, jau sen esam pārstājuši
lobēt tikai kultūras dēļ. Iemesls, kāpēc šeit viss noris, ir
šis milzīgais komerciālais spēks – tūrisms. Mūsu valsts
tūrisma aģentūra ļoti precīzi aprēķināja, ka vēsturiskās
ēkas, muižas, pilis un dārzi, ir galvenais iemesls, kāpēc
cilvēki brauc uz Lielbritāniju. Savukārt katra ieejas
biļetē iztērētā mārciņa tālāk ģenerē 24 mārciņas, kas
ir iztērētas citiem tūrisma pakalpojumiem. Lai gan
Lielbritānijā ir augsta līmeņa kultūras mantojuma izpratne, mēs nevaram pieņemt par pašsaprotamu to, ka

mūsu politiķi saprot to situāciju, kas attiecas uz privāto
kultūras mantojumu un izaicinājumiem, ar kuriem
saskaras privātīpašnieki. Mēs skaidrojam arī privātā
vēsturiskā mantojuma ieguldījumu valsts labklājībā,
kas nav tikai „kultūra”, bet arī tūrisms un vispārējās
ekonomikas attīstība. Lielbritānijai tas ir īpaši svarīgi
un aktuāli tieši šobrīd, kad vārds „izaugsme” (growth)
tiek bieži skandināts. Tūrisms ir viens no lielākajiem
stimuliem ekonomikā. Tagad Lielbritānijā strādā
konservatīvo, liberāļu un demokrātu koalīcija. Protams,
konservatīvie mūs saprot vairāk.
Lobējot savas intereses HHA izmanto vairākus
paņēmienus: runājam tieši ar politiķiem (sniedzot
ierosinājumus, ierosinājumus utt.), darbojoties kopā ar
citām organizācijām, kas mūsdienas ir it īpaši svarīgi
un uzrunājot politiķus caur publiku (labās prakses
piemēri), kas ir grūti. Nav viegli būt pamanītam un
tāpēc būt pirmajās avīžu lapās.
B: Kas ir tas, ar ko jūs mēģināt pārliecināt politiķus?
HHA: Mūsu politiķi ne vienmēr saprot to, ka
visvairāk objektu, kas ir atvērti apskatei, ir tieši privātās
vēsturiskās ēkas – vairāk nekā NT, EH un līdzīgu
organizāciju īpašumu kopā. Atvērts, nozīmē, ka jebkurš
bez iepriekšējās pieteikšanās var atbraukt, nopirkt iee-
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jas biļeti un apskatīt ēku, dārzu vai saņemt ekskursiju.
Protams, ne visi objekti ir atvērti visu gadu. Pārsvarā
no pavasara līdz rudenim, kā arī brīvdienās. Dažas tiek
atvērtas 28 dienas gadā un tas, protams, nav pietiekams
arguments politiķiem. Viņi sagaida ko vairāk. Mūsu
biedru vēsturiskās mājas apmeklē 14 miljoni cilvēku
gadā un ir notikušas vairāk kā 300,000 mācību ekskursijas. Vēsturisko ēku īpašnieki katru gadu investē £139
miljonus, lai restaurētu ēkas un to saturu, pārsvarā bez
publiskā finansējuma piesaistīšanas. Šis ieguldījums
vēlāk nonāk atpakaļ vietējā ekonomikā, radot darba
vietas, kas ir it sevišķi nepieciešams lauku reģionos. Tas
ir tas, ko mēs vēlamies panākt – lai to novērtē.
Iespējams, ka tas ir HHA lobija rezultāts, EH savā

jaunajā 2011/15. gada stratēģijā piemin, ka lielākā daļa
Anglijas vēsturiskā mantojuma ir „privātās rokās” un

„EH ir apņēmusies nodrošināt ēku īpašniekus ar atbalstu,
kas ir nepieciešams, lai tie varētu saglabāt viņu īpašumu

vumi. Būt par biedru, nozīmē arī papildus mārketingu,
jo tādā veidā, piemēram, fotogrāfi vai filmu studijas,
uzzina par šiem īpašumiem.
B. Kāpēc vēsturisko ēku īpašnieki atver savas mājas
sabiedrībai?
HHA: Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tas notiek, ir tāpēc, lai sevi atbrīvotu no mantojuma nodokļa.
Kopš 19. gs. beigām tika ieviestas vairākas sociālās
reformas attiecībā uz nodokļiem un tas slogs ir diezgan
liels.
Otrs iemesls ir - ja tev pieder vēsturiska māja, tad tev
ir pienākums to labot un uzturēt, un tāpēc tās tiek
atvērtas sabiedrībai, lai uzsāktu uzņēmējdarbību un
iegūtu līdzekļus tās uzturēšanai. Ja, piemēram, English
Heritage dod grantu, tad ar noteikumu, ka ēka paliek
atvērta sabiedrībai vismaz 10 gadus. Pēdējos gados
HHA biedri vairāk pievēršas jautājumiem par biznesu,

vēsturisko vērtību, tai pat laikā pielāgojot tos 21. gs

par pasākumiem, speciālajām vizītēm un biznesa
optimizāciju.

B. Kāpēc vēsturiskās ēkas īpašniekam būtu jākļūst par
HHA biedru?

Arī sociāli-demokrātisks iemesls - dažas vēsturiskās
ēkas vēlas dalīties un parādīt, kas viņiem ir, jo mēs šeit
negribam otru revolūciju. Mēs ceram, ka atverot mūsu
durvis, cilvēki būs mazāk dusmīgi un skaudīgi.

vajadzībām”9.

HHA: Ja tev pieder kultūras piemineklis, tev ir
pienākums to uzturēt un atjaunot, ievērojot noteiktās
prasības un ieteikumus (ko izsniedz Anglijā – EH,
Skotijā – HS utt.). Ja ēka, kurā tu dzīvo iespaido tavu
dzīvi, tā ir veca, liela, tai nepieciešama saglabāšana,
vai ir nepieciešams ģenerēt līdzekļus tās atjaunošanai
un to lietot, tad šī būtu tā motivācija kļūt par HHA
biedru. Organizācija konsultē ēku īpašniekus par
drošības un nodokļu jautājumiem, pieļaujamām
vizuālajām pārmaiņām viņu īpašumos (symphatetic
changes), dod padomus par komerciālajām aktivitātēm.
Tās ēkas, kas ir atvērtas sabiedrībai, padomus pieprasa biežāk. Būt par biedru nozīmē - informācijas
aprite, labāks kontakts ar English Heritage, vietējām
pašvaldībām, pieredzējušiem restauratoriem. Tagad
HHA liek uzsvaru uz atjaunojamās enerģijas iegūšanu,
tās ir ar koksni kurināmās sistēmas, kā arī siltināšanas
programmas. Ir pāris fondi un bezprocentu aizde9
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Viens no iemesliem kāpēc vēsturisko ēku īpašnieki padara
savus īpašumus sabiedrībai pieejamus ir, lai saņemtu

atbrīvojumu no mantojuma nodokļa (Inheritance Tax),
kurš Lielbritānijā ir noteikts 40% no īpašuma vērtības,
kas pārsniedz £325,000 (2011/12. gads) slieksni.
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