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IEVADS 

Metodiskais materiāls "Ierosmes mācību priekšmeta "Kulturoloģija" apguvei" veidots kā 
atbalsta materiāls skolotājiem ierosmei mācību stundu darbam un savas mācību priekšmeta 
"Kulturoloģija" autorprogrammas izstrādei. Atbalsta materiāls veidots, pamatojoties uz 
mācību priekšmeta "Kulturoloģija" standartu (Ministru kabineta 2008. gada 2. septembra 
noteikumu Nr. 715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās 
vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem" 22. pielikums), un sniedz ieskatu atsevišķu 
mācību priekšmeta obligātā satura tēmu teorētiskā risinājumā. 
Apzinoties, ka mācību priekšmeta "Kulturoloģija" standartā ietvertās tēmas un lietotie 
jēdzieni saistās ar dažādiem, reizēm pretējiem un pretrunīgiem teorētiskiem skatījumiem, 
atbalsta materiāla teorētiskais izklāsts vērtējams kā autoru individuāls redzējums par 
atsevišķām teorētiskām nostādnēm un iespējamo teorētisko skatījumu dažādību. 
Atbalsta materiāla autori izvēlējušies tematus, kas, viņuprāt, ir mācību priekšmeta skolotāju 
mazāk aprobēti, un tādējādi piedāvā savu redzējumu gan tematu izklāstā, gan ietverto tēmu 
strukturējumā. Tajā sniegtais teorētiskais izklāsts veidots koncentrēti un tēžveidīgi. 
Atbalsta materiālam ir četras daļas: "Kultūras jēdziena izpratne", "Kultūra kā sistēma", 
"Kultūras procesi un starpkultūru attiecības" un "Indivīda un sabiedrības attiecības kultūrā". 
Noslēgumā ietverti pārbaudes darbu piemēri.  
Materiālā sniegti mācību priekšmetam nozīmīgu jēdzienu skaidrojumi, kas ietverti attiecīgi 
teorētiskā izklāsta tekstā vai nodaļas noslēgumā. Nodaļu izklāsta atslēgas vārdi tekstā ir 
izcelti, lai, tos aktualizējot, skolotājs varētu izvērst temata apguves izklāstu. 
Metodiskais materiāls domāts kā papildu resurss skolotāju darbam, tas neaptver visu 
mācību priekšmeta standarta tēmu loku, tomēr nodrošina atsevišķu tēmu teorētiska un 
praktiska risinājuma pamatu. 
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KULTŪRAS JĒDZIENA IZPRATNE 

Kultūras jēdziens 
Pasaulē ir daudz kultūras pētniecības centru. Katrā no tiem radīts savs kultūras izpratnes 
modelis, tāpēc ir daudz kultūras definīciju, turklāt tās ir daudzveidīgas. Laikā no 1891. līdz 
1919. gadam bija pazīstamas tikai septiņas kultūras definīcijas. Laikā no 1920. līdz 
1950. gadam to skaits pieauga līdz 157, bet 20. gadsimta 60. gados to skaits bija jau 
aptuveni 250. Zinātniskajā literatūrā tiek minētas daudzveidīgas kultūras izpratnes formas, 
piemēram: 

• kultūra ir sociālās pieredzes translācijas forma; 

• kultūra ir cilvēka socializācijas veids; 

• kultūra ir indivīda un sabiedrības dzīves darbības forma; 

• kultūra ir tas, kas cilvēku padara par cilvēku; 

• kultūra ir cilvēka un sabiedrības pašattīstības līmeņa rādītāja.1 
Kultūra (lat. cultura 'kopšana, apstrādāšana, audzināšana') – viss, ko cilvēku sabiedrība 
radījusi ar cilvēku fizisko un garīgo darbu, atšķirībā no dabas parādībām; šaurākā nozīmē – 
cilvēku garīgās dzīves un sociālās uzvedības normu joma.2 
Kultūra ir cilvēku daiļrades un brīvības realizācijas rezultāts, kas nosaka kultūru 
daudzveidību un kultūras attīstības dažādās formas. Kultūra ir eksistences veids, kas 
izpaužas visdažādākajās attieksmēs un cilvēku radītajās lietās. 
Cilvēks pats ir kultūras radīts: 

• kultūras vērtību nosaka cilvēka vērtība; 

• kultūras attīstības pakāpi nosaka attieksme pret brīvību un cilvēka pašcieņu, iespējas 
cilvēka personības radošai pašrealizācijai. 

Kultūra veidojas kā notikumi, kuros tiekas lietas, lietu jēga, cilvēks un cits cilvēks. Tā 
veidojas kā kopīgu pūliņu rezultātā vēsturiski radušās un uzturētas dzīves formas 
(piemēram, tikumi, ētiskie principi, cilvēku savstarpējās attiecības). Īstenotas dzīves formas 
dēvē par laikmeta stilu.3 

 
1 Andersone, Z. Kulturoloģija: 1. daļa. Rīga: RaKa, 2001., 7.–8. lpp. 
2 Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Jumava, 1999., 412. lpp. 
3 Kūle, M. Eirodzīve. Rīga: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2006., 11. lpp. 



 

6 

Kultūra kā cilvēka pasaules apguves forma 
Izplatīts ir viedoklis, ka kultūra atklājas kā apvienots jēdziens, kas iekļauj mākslu, reliģiju, 
zinātni utt. Kulturoloģija izmanto jēdzienu "kultūra", caur to atklājot cilvēka, cilvēces esības 
jēgu kā brīvības un daiļrades īstenošanas iespējas. Kultūras jēdziens apzīmē universālu 
cilvēka attieksmi pret pasauli, caur to cilvēks veido gan šo pasauli, gan arī pats sevi. Cilvēka 
attieksmi pret pasauli nosaka jēga. Tā ietver cilvēka esības būtību (gan iekšējo, gan ārējo), 
un tai piemīt īpaša nozīme – būt par vidutāju cilvēka attiecībās ar pasauli un pašam ar sevi. 
 

 
Kulturoloģija 

 

 

Filozofiskās, 
vēsturiskās, 

socioloģiskās, 
reliģiskās, estētiskās 
un citas atziņas par 

kultūru. 

Pētī vispārīgās 
kultūras attīstības 
likumsakarības, arī 
atsevišķu kultūru 

mijiedarbības veidus.

Veido priekšstatus par 
kultūras būtību, 

funkcijām, dinamiku, 
vēsturi. Apraksta un 

skaidro tautu un 
laikmetu kultūras 

parādības.
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Kultūras funkcijas 

 

 
Kultūras 
funkcijas

Cilvēka 
aizsardzība 

un adaptācija 
dabas un 

sociālajā vidē 

Izziņas un 
radošā 
funkcija 

Informācijas 
apmaiņas 
funkcija 

Signifikatīvā 
funkcija 

Normatīvā 
funkcija 

 

 

 
Likumdošana, 
morālās normas, 
tradīcijas. 

 
Palīdz iepazīt 
apkārtējo vidi; 
zinātniskā izpēte, 
eksperimenti, 
māksla, 
literatūra. 

 
Ceļojumi, 
grāmatas, masu 
komunikācijas 
līdzekļi. 

 
Nosaka objektu 
un parādību 
nozīmi, 
piemēram, 
uzvedība 
sabiedrībā, 
ģimenē. 

 
Izstrādā 
visdažādākos 
noteikumus, 
rekomendācijas, 
normas. 
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Kultūru tipoloģija 

Kultūru aksioloģija 

Kultūru aksioloģija 

Jutekliskā tipa  
kultūras 

Ideonacionālā tipa  
kultūras 

Ideālistiskā tipa 
kultūras

 
 

 
Jutekliskais tips (jutekliski empīriska pasaules uztvere) ir grieķu, romiešu kultūra no 
3. gadsimta pirms mūsu ēras līdz 4. gadsimtam, arī Rietumu kultūra pēc renesanses līdz 
mūsdienām. 
Ideonacionālistiskais tips (akcentē transcendentālās vērtības – Dievs, Absolūtais gars) 
6.–13. gadsimta Eiropas kultūra. 
Ideālistiskais tips (harmonija starp jūtām un prātu, ticību un zinātni) – renesanses kultūra. 
 

Kultūru tipoloģija pēc satura un formas 

Kultūru 
tipoloģija pēc 

satura un 
formas

 

Garīgā, materiālā Elitārā, masu u. c. Etniskā, nacionālā, 
valstiskā 

Rietumu, Austrumu

 

Garīgā, materiālā kultūra 
Kultūra plašā nozīmē ietver kā materiālos, tā garīgos cilvēka dzīvi nodrošinošos līdzekļus. 
Materiālās un garīgās kultūras izpausmes liecina par cilvēku kā kultūras attīstības sistēmu 
veidojošu faktoru. 
Garīgās un materiālās reālijas, ko ar savu radošo darbu radījis cilvēks, sauc par 
artefaktiem, t. i., mākslīgi radītiem. 
Cilvēks rada un izmanto lietu un ideju pasauli, tāpēc cilvēks ir uzskatāms par demiurgu. 
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Elitārā, masu u. c. kultūra 

 

 
Jēdzienu "masu kultūra" kulturoloģijā lieto kopš 20. gadsimta 30. gadiem (aizsākumi 
19. gadsimta otrajā pusē, kad radās, piemēram, radio ziepju operas). Masu kultūra pēc 
savas nozīmes kalpo nevis radošajam, bet rotaļīgajam cilvēkam. Tā labi pilda 
psihoterapeitiskās un sociālās funkcijas, saista ar elementāro vienkāršību, naivo reālismu, 
optimismu, kā arī ietver suģestijas un atrakcijas mehānismu. 
Midkultūra ir speciālā kultūra, adresēta lietpratējiem. Speciālā kultūra ir racionāla, dominē 
pamatotība, jēgsaturisks dziļums. 
Elitārā kultūra (fr. elite 'vislabākais, izredzētais') ir orientēta uz individualitāti, piedāvā 
absolūtās vērtības. Elitārā kultūra ir fundamentāla, kreatīva. 
Šis tipoloģiskais iedalījums ir nosacīts. Šāda piramīda izdalāma katrā sabiedrības slānī. 
Elitārisma tendence uzplaukst pārejas periodos, kad mainās kultūras vērtību sistēma. 
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Etniskā, nacionālā, valstiskā kultūra 

 

Etniskā kultūra (gr. ethnos 'cilts, tauta') – kultūra, kas balstās piederībā tautai (etnosam), 
saistīta ar indivīdu etnisko izcelsmi, tautību (etniskās kultūras liecības – latviešu 
tautasdziesmas, gruzīnu polifoniskie dziedājumi). 
Nacionālā kultūra (lat. natio 'cilts, tauta') – kultūra, kas balstās piederībā nācijai, saistīta ar 
vēsturiski izveidojušos cilvēku kopumu, kam ir vienota teritorija, valoda (nacionālās kultūras 
liecība – Dziesmu un deju svētki). 
Valstiskā kultūra – kultūra, kas ir valsts veidota, valsts kultūrpolitikas ietekmēta (valstiskās 
kultūras liecības – 18. novembra svētki, valsts himna, ģerbonis, karogs, valsts atbalstītas 
kultūras ieceres). 
Nacionālās un valstiskās kultūras saplūdums nacionālu valstu izveidē un pastāvēšanā 
(Latvija – nacionāla valsts, latviešu nācijas valoda – valsts valoda). 
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Rietumu un Austrumu kultūra 
Rietumu un Austrumu kultūru civilizāciju atšķirības parasti uzskatāmi atspoguļojas tieši 
reliģijās, tomēr arī pasaules izzināšanas, domāšanas formas, mākslas uztvere un indivīda 
iekšējās sajūtas ir tie aspekti, kuri demonstrē Rietumu un Austrumu kultūru atšķirības.  

Jomas un 
izpausmes 

Rietumu kultūra Austrumu kultūra 

Reliģija 

Kristietība. Svarīgs ir Vārds, Svētie 
Raksti. 

Reliģiju daudzveidība (piemēram, hinduisms, 
budisms, islāms, Konfūcisms, sintoisms). 
Dzenbudismā vārds nav augstākā izpausmes 
forma, jo Dabas dvēseles noslēpumu nevar 
uztvert intelektuāli, bet tikai intuitīvi.  

Dzīvesveida 
īpatnības 

Pasaules izzināšana un aktīva 
iedarbošanās uz apkārtējo pasauli. 
Cilvēks ir patstāvīgs savā darbībā, 
paātrināts dzīves temps. 
Sevi īstenot tradīcijās un senču 
mantojumā. 
Ekstraverts, atvērts kultūrai. 
Vecā pasaule ir tikai vēsture. 

Pašizolācija no apkārtējās pasaules. 
Aiziešana iekšējā, garīgajā pasaulē, cilvēka 
pasīva pakļaušanās dabas dzīvīgajiem 
spēkiem. 
Intraverts, atvērts civilizācijai. 
Vecā pasaule kā tagadne. 

Filozofija 

Esības ideja, tiekšanās pēc 
principiem, patiesības formulējumiem 
vārdos (gudrajam galvenais ir 
pārvaldīt vārda mākslu). 

Nebūtības ideja, īstās zināšanas nav 
izsakāmas vārdos, īsto gudrību nekad 
neizteikt vārdos, bet tikai ar personisko 
piemēru.  
Domāšana ir asociatīva, jēdzieni tiek aizstāti 
ar simboliem. 

Zinātne Praktisko un teorētisko zinātņu 
attīstība. 

Attīstās praktiskās zinātnes, piemēram, 
medicīna. 

Māksla 

Utilitārisms, vizuālisms, reālisms. 
Sākot ar renesansi – individuālisms, 
autora stila novērtējums. 
Tuvs antīkais gars un antīkās 
harmonijas izpratnes principi. 

Neutilitārisms, simbolisms, nosacītība, 
dažādu mākslas veidu sintēze, tēlotājā 
mākslā noteicošais ir dekoratīvisms, nav 
perspektīvas, trūkst individuālisma, radītāja 
personībai nav nozīmes. 
Mākslas ierosinātāji – senču un Dabas lielais 
gars. 

Ētika 

Aktivitāte, utilitārisms, "normatīvā 
nepietiekamība", daudzveidība un 
sociālo normu labilitāte, tieksme uz 
daiļradi, tradīciju graušanu. 
Atrašanās mūžīgo un radošo 
meklējumu, atjaunotnes un dumpīgas 
pretestības varā.  
Tradīciju nomaiņa. 

Apcerīgums, konservatīvisms, askētisms, 
"normatīvā pārbagātība", bardzība uzvedības 
normu regulācijā, cieņa pret paražām un 
tradīcijām, sociālo kontaktu ceremoniālisms. 
Ritualizētais prāts tendēts pakļauties, pieņemt 
pasaules iedibināto kārtību.  
Tradīciju noturīgums. 

Politiskā 
dzīve 

Dinamisms.  Inertums. 

Kultūras 
raksturs 

Ekstraverta. 
Dzīves telpa – līdzenums kā darbības 
lauks. 

Intraverta. 
Dzīves telpa – plašums, kalni, bezgalības 
izjūta. 
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Kultūra un civilizācija 

Civilizācija Kultūra 
Materiālā

 
Materiālās pasaules 
transformācijas 
izpausmes 

Materiālā pasaule Garīgā pasaule Garīgās pasaules 
transformācijas 
izpausmes 

Kontakti ar citām 
kultūrām 

 
Citu tautu  
sasniegumu 
(materiālās 
pasaules 
sasniegumu) 
"pārceļošana"  
 

 
Straujš, ātrs 
process 

 
Unifikācija  
  
Globalizācija 
(Materiālās 
pasaules vienotība) 
 

Tehnika, rīki, prasme 
radīt, pārveidot 
 
Pilsoniska 
sabiedrība, 
institūcijas 
 
Mainīgās, 
materiālās vērtības:
Materiālās lietas un 
vērtības, derīgums, 
izdevīgums, ārējais, 
formālais 
 
 
Patērējoša attieksme

 
Nosaka materiālo 
labklājību 

Valoda, ideāli, 
idejas, simboli, 
māksla 
 
Tradīcijas, parašas 
 
Mūžīgās, garīgās 
vērtības: 
Taisnīgums, 
godīgums, 
svētums, mīlestība, 
eksistenciālie 
jautājumi, iekšējais, 
neformālais 
 
Radoša attieksme 

 
Nosaka cilvēka 
identitāti 

Kontakti ar citām 
kultūrām 

 
Kultūras elementu 
izceļošana  
Citu kultūru 
elementu 
integrācija vietējā 
kultūrā  
 
  
Lēns process  

 
 Adaptācija,  

 integrācija  
  
Multikulturālisms 
(Daudzkultūru 
mijiedarbība) 

 
Dotā tabula tiek aizpildīta diskusiju un sarunu laikā, pakāpeniski apgūstot tēmu par kultūras 
jēdziena daudzveidīgo lietojumu un kultūras veidošanās nosacījumiem. 

Cilvēks 
Sabiedrība 

Vide 
Laiks 
Telpa  

 pasaule Garīgā pasaule 
  

Mainīgas, materiālās 
vērtības. 

Mūžīgās, garīgās 
vērtības. 

Patērējoša attieksme. Radoša attieksme. 
Nosaka materiālo 

labklājību. 
Nosaka cilvēka 

identitāti. 
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Civilizācijas un kultūras savstarpējām attiecībām lielu uzmanību ir veltījuši vairāki 19. un 
20. gadsimta domātāji, piemēram, O. Špenglers, A. Dž. Toinbijs, I. Kants, K. Raudive, 
S. Hantingtons. Teoriju daudzpusību un daudzveidību apliecina civilizācijas jēdziena 
skaidrojums. 
Civilizācija (lat. civilis 'pilsonisks, sabiedrisks'). 1. Sociokulturālās attīstības pakāpe, līmenis, 
polietniska vēsturiskā kopība; piemēram, Rietumu civilizācija, islāma civilizācija. 2. Tautas 
vai nācijas (galvenokārt senatnē) materiālā un garīgā kultūra, kurai bijusi būtiski svarīga 
nozīme sabiedrības evolūcijā (piemēram, antīkā civilizācija). 3. Materiālās vērtības, sadzīves 
apstākļi, kas tapuši augstā sabiedrības garīgās un materiālās kultūras attīstības pakāpē.4 
Latviešu filozofs K. Raudive uzskatīja, ka civilizācija un kultūra ir konfliktējošas parādības: 
"[..] civilizācija cilvēku pārvērta par līdzekli politikai, ekonomijai un tehnikai"5. K. Raudive, 
atsaucoties uz I. Kanta viedokli, rakstīja, ka civilizācija veicina utilitāro tieksmju rašanos, 
kuras nonivelē kultūru. Viņš akcentēja civilizācijas formālo un virspusējo raksturu 
salīdzinājumā ar kultūru: "Civilizācija rūpējas tikai par ikdienišķo: maizi un izpriecu. 
Civilizācijas cilvēks tiecas ieslēgties tagadnes burvībā, tiecas aizmirst māti, kas to radījusi, 
un bērnus, ko rada"6. 
Civilizācijas un kultūras jēdzienus nav iespējams vienu no otra nodalīt, jo abiem ir kopīgs 
radītājs – cilvēks. Gan kultūrai, gan civilizācijai ir kopēja telpa, vide un laikmets. 

 
4 Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Jumava, 1999., 127. lpp. 
5 Andersone, Z. Kulturoloģija: 1. daļa. Rīga: RaKa, 2001., 12. lpp. 
6 Turpat, 12. lpp. 
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Garīgās kultūras galvenās jomas 

 
 
Mitoloģija – mītu kopums, zinātne par mītiem.7 Mīts (gr. mythos 'vārds, nostāsts, teika') ir 
vēsturiski pirmā kultūras forma, cilvēka garīgās dzīves mēraukla. Tas ir vissenākais 
mutvārdu daiļrades veids – teika, kurā stāstīts par dieviem, gariem, varoņiem, par pasaules 
izcelšanos, dabas parādībām, aizvēsturiskiem notikumiem u. tml.8 Mīts atklāj cilvēka 
bezapziņas jēdzienisko saikni ar esības būtību. Ja mīts ir vienīgā kultūras forma, tad šī 
saikne rada situāciju, ka cilvēks nenošķir nozīmi (jēgu) no dabiskajiem apstākļiem. Mītos 
izpaužas seno tautu priekšstati par pasaules izcelšanos un dabas parādībām, kā arī par 
dieviem un leģendāriem varoņiem.  
Ētika (gr. ēthika < gr. ēthos 'paraža, tikums, raksturs') ir filozofiska zinātne par morāli un 
tikumību. Ētika ir arī morāles filozofija, rīcības tikumisko normu sistēma.9 Ētiskais rodas pēc 
tam, kad pagātnē palicis mīts, kurā cilvēks iekšēji saplūda ar kolektīvo dzīvi, kad viņu 
kontrolēja daudzie tabu, kas noteica viņa uzvedību bezapziņas līmenī. Tagad cilvēkam 
nepieciešama paškontrole, vienlaicīgi saglabājot iekšējo brīvību, ar ko tas distancējas no 
kolektīva. Tā rezultātā rodas pirmie ētiskie regulatīvi – pienākums, kauns un gods. 
Reliģijā atšķirībā no mīta dievišķota tiek nevis daba, bet cilvēks cenšas izprast 
transendento, pārdabisko. (Skatīt attēlu "Reliģijas loma kultūrā".) 
Māksla kļūst par cilvēka tēlaini simbolisko un dzīves nozīmīgāko momentu un pārdzīvojumu 
izteikšanas nepieciešamību. Māksla rada cilvēkam "otro realitāti" – dzīves pārdzīvojumu 
radīto pasauli, kas izteikta īpaši tēlaini simboliskā valodā. 
Filozofija tiecas izteikt gudrību prāta formulējumos ("gudrības mīlestība"). Filozofija rodas 
kritisku atziņu ceļā, savā ziņā kā mīta garīgais noliegums, jo mīts nepieļāva kritisku apjēgsmi 
un racionālus skaidrojumus. Domāšanā filozofija tiecas pēc racionāliem skaidrojumiem visās 
esamības formās. 

 
7 Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Jumava, 1999., 491. lpp. 
8 Turpat, 491. lpp. 
9 Turpat, 208. lpp. 

Zinātne 

Filozofija 

Māksla 

Reliģija 

Mitoloģija 

Ētika 

Garīgās 
kultūras 
jomas 



 

15 

Zinātnes mērķis ir racionāli izskaidrot un, pamatojoties uz esošajām likumsakarībām, 
pārveidot pasauli. Zinātne ir saistīta ar filozofiju, jo filozofija kļūst par zinātnes metodoloģisko 
pamatu, ļaujot izprast zinātnes vietu un lomu kultūrā un cilvēku dzīvē. 
 

Reliģijas loma kultūrā 

 
 

Reliģijām kultūrās ir īpaša nozīme kā sociuma kopīgas darbības un kopīgu vērtību 
apzināšanas faktoram. Reliģijas piedāvā vienotu pasaules uzskatu. 
Reliģiskā domāšana – pasaules uztvere un skaidrojums, pamatota reliģiskā pārliecībā 
(reliģiskā dogmatika – stingri iesakņojušos pieņēmumu un skaidrojumu kopums). 
Reliģiski motivēta rīcība – darbība, kas pamatota reliģisku vērtību skalā, reliģiskas 
nozīmes vai reliģiska pamatojuma (reliģiskās pārliecības, motīvu un tiesiskās kārtības 
iespējama nesakritība). 
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Jēdzieni10 
Adaptācija – cilvēku grupas vai indivīda piemērošanās klimatiskajām, ģeogrāfiskajām, 
politiskajām, sociālajām un citām izmaiņām, kad pārveidojas apziņas un uzvedības 
stereotipi, sociālās organizācijas un regulācijas formas, kultūras normas un vērtības. 
Arhetips (lat. archetypum, arche 'sākums' + typos 'forma, paraugs'). Kulturoloģijas 
kontekstā – vispārīgākie, fundamentālākie, vispārcilvēciskākie mitoloģiskie motīvi un 
priekšstatu shēmas, kas ir pamats jebkurai konkrētai kultūrai. Tie ir kultūras pamatelementi, 
kas formē garīgās dzīves konceptus. Arhetips atklājas mītos, ticējumos, mākslas darbos, 
literatūrā, arī sapņos un fantāzijās. Arhetips ir pirmtēls, sākumforma. 
Artefakts (angļu artefact < latīņu arte 'mākslīgi' + factum 'padarītais') – cilvēka darinājums. 
Asimilēt (lat. assimilare) – uzņemt sevī, padarīt līdzīgu. 
Askētisms (fr. ascetisme < gr.). 1. Juteklisko tieksmju pārvarēšana un atteikšanās no dzīves 
labumiem, lai sasniegtu kādu reliģisku vai tikumisku ideālu. 2. Ļoti atturīgs, vienkāršs 
dzīvesveids. 
Demiurgs (gr. dēmiurgos) – radītājs, radošs spēks. 
Globalizācija – kultūru kontaktu palielināšanās visas planētas mērogā. 
Ideāls (fr. ideal, gr. idea 'jēdziens, priekšstats'). 1. Augstākā pilnība, nevainojams paraugs; 
centienu augstākais galamērķis. 2. Tāds, kas saistīts ar ideju. 3. Abstrakts, vispārināšanā 
konstruēts un reālajā dzīvē nenovērojams. 
Identitāte – kulturoloģijā ar šo terminu raksturo atsevišķa indivīda subjektīvās pašapziņas 
izpausmi, definējot savu etnisko, sociālo un kultūras piederību. Identitāte rodas cilvēka 
individuālās attīstības laikā un ir socializācijas, inkulturācijas, kā arī adaptācijas, asimilācijas 
un integrācijas procesu rezultāts. 
Inertums (lat. iners (inertis) 'bezdarbīgs') – kūtrums, bezdarbīgums, neaktīvs stāvoklis.  
Inkulturācija – process, kurā indivīds iegūst kultūras kompetenci tajā sabiedrībā, kurā viņš 
dzīvo. 
Integrācija – atsevišķu objektu (parādību) iekļaušanās vienotā sistēmā, saglabājot 
strukturālo patstāvību. 
Kults (lat. cultus 'kopšana, godāšana, cienīšana') – būtnes vai cita objekta reliģiska 
pielūgšana, uzskatīšana par svētu, par dievību. Kults ir viens no reliģijas galvenajiem 
elementiem; rituālu, darbību un paražu kopums. 
Maģija – cilvēku mēģinājums saprast sakaru starp pārdabiskiem spēkiem un notiekošo dabā 
un cilvēka dzīvē un iedarbība uz šiem spēkiem sev labvēlīgā virzienā. 
Multikulturālisms – jauna kultūras forma, kas radās 20. gadsimta otrajā pusē planetārās 
migrācijas rezultātā. 
Rituāls – simbolisku darbību izpilde iepriekšnoteiktā simboliskā formā un secībā. Bieži tiem 
ir reliģisks raksturs, svinīga norise. Rituāls ir sakārtota un organizēta kolektīva domāšanas 
forma. 
Simbols (lat. symbolum, gr. symbolon 'zīme'). 1. Zīmes paveids – vizuāls vai akustisks 
veidojums (burts, cipars, runāts vai rakstīts vārds, zvana skaņa utt.), kas izteic kādu lietu, 
parādību. 2. Tēls (piemēram, māksliniecisks), kas izteic kādu ideju. 3. Kulturoloģijā – 

 
10 Skaidrojumiem cita starpā izmantota Svešvārdu vārdnīca (Rīga: Jumava, 1999.). 
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materiāls vai ideāls kultūras objekts, kas komunikācijas procesā funkcionē kā zīme, kuras 
nozīmība ir konvencionāli analoģiska (atbilstoša) cita objekta nozīmei (piemēram, 
tautasdziesma – latviešu kultūra). Simboliskās zīmes var funkcionēt dažādās kultūrās 
atšķirīgās nozīmēs. 
Tipoloģija (sengr. typos 'forma, paraugs' + logos 'jēdziens, mācība'). 1. Zinātniskās izziņas 
metode, kur objektus grupē, izmantojot vispārinātus, idealizētus modeļus (tipus). 2. Pēc šās 
metodes veidots grupējums vai apraksts. 
Transcendence (vācu Transzendenz < vidusl. lat. Transcendentia 'pāriešana, 
pārkāpšana') – atrašanās aiz izzināmības un pieredzamības robežām. 
Transcendentāls (vācu transzendental < vidusl. lat. Transcendentalis) – tāds (par 
problēmu, jautājumu), kas nav izšķirams nedz ar loģiku vai matemātiku, nedz arī ar juteklisko 
pieredzi; filoz. tāds, kas atrodas aiz galīgās, empīriskās pasaules robežām. 
Unifikācija (fr. unification < lat. uni + facere 'darīt') – vienveidošana, līdzīgu objektu 
daudzveidības samazināšana, vienveidības panākšana.  
Varonis – 1. Varonīgs cilvēks, veicis varoņdarbu. 2. Detalizēts tēls mākslas darbā. 
3. Cilvēks, kas ar kaut ko izceļas, piesaista sev sabiedrības uzmanību. 
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KULTŪRA KĀ SISTĒMA 

Kultūra saistīta ar cilvēka attieksmi pret paša un dabas radīto pasauli. 
Katra sabiedrība ir spiesta piemēroties apkārtējai videi, tāpēc ar dabu izveido daudz tiešu un 
netiešu attieksmju. Šo attieksmju (sakaru) kopums ir sabiedrības kultūras sistēma. 
Tajā izšķir: 

• simboliskās attieksmes (valoda, zinātne, rakstība, māksla); 

• sociālās attieksmes (cilvēku savstarpējie sakari): 
– formālās attieksmes (ģimene, tradīcijas, likumi, institūcijas); 
– neformālās attieksmes (mīlestība, draudzība); 

• instrumentālās attieksmes (tehnika, rīki). 

Kultūras vērtību sistēma 
Kulturoloģijā pastāv divas kultūras interpretācijas iespējas: 

• antropoloģiskā pieeja – viss, ko radījis cilvēks, visa sociālā informācija, ko radījis, 
uzkrājis, nodevis un iekodējis zīmju sistēmā; 

• aksioloģiskā pieeja – kultūra kā vērtību kopums, kas pilnveido cilvēku kā cilvēcisku 
būtni. (Aksioloģija (gr. axios 'vērtīgs', logos 'jēdziens, mācība') – filozofijas mācība par 
vērtībām.) 

Par kultūras vērtībām sauc parādības, kuras ir garīgi un materiāli nozīmīgas atsevišķam 
cilvēkam, sabiedrības grupai vai visai sabiedrībai. 
Kultūras vērtības ietver sevī gan nosacīto, gan mainīgo. Arhetipi.  
Vērtības nav objektīvs realitātes fakts. 
Vērtību radītājs ir cilvēks. 
Katra vērtība sevī ietver radošo aspektu. 
Vērtības satur zināšanas un informāciju. 
Vērtības atrodas krustpunktā starp cilvēku un pasauli. 

Cilvēks 
 
 

Vērtības            Pasaule 
 

Par kultūras kodolu var uzskatīt noteiktā hierarhijā izkārtotu visas sabiedrības atzītu vērtību 
kopumu. 
Kultūras vērtību hierarhija sakārto un stabilizē cilvēku dzīves vidi, darbību, uzvedību un 
saskarsmi. 
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Kultūras vērtības palīdz orientēties apkārtējā pasaulē gan sinhroniski, gan diahroniski. 

 
 

Cilvēka attieksme pret 
vērtībām 

 

Noraidoša Simpātiska  
(pieņemoša) 

Nultā  
(vienaldzīga, neitrāla) 

 

 
Vērtības mēdz klasificēt un pakārtot šādi: 

• dogmatiskā sistēma (ticība bez pierādīšanas); 

• aksiomātiskā sistēma (pierādāmība). 
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Kultūras zīmju sistēma 

 

Kultūras zīmes ir daļa no kultūras struktūras. 
Kultūras zīmes kā teksts – nozīmju uztvere komunikācijā un kultūras procesos (valodas 
lietojums, mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu lietojums, fotomākslas valoda, kino valoda). 
Kultūras zīmes kā sistēma – kultūras zīmju sakārtotība, struktūra (mākslas, mūzikas, teātra 
zīmju valodu nošķīrums, nacionālu zīmju sistēmas pastāvēšana). 
Kultūras zīmes kā atmiņa – kultūras kolektīva pieredze, vēsturiskas zīmes (tautas vēstures 
piemiņas zīmes, kultūras pieminekļi kā laikmeta zīmes). 
Kultūras zīmes kā process – zīmju valodas pilnveide, zīmju radīšana (reklāmu radītie tēli kā 
zīmes, žestu valodas un runas izmaiņas. 
Kultūras zīmēm ir divas lomas: 

• iekšējā loma – kultūras zīmes veido kultūras identitāti, kultūrai piederīga indivīda 
identitāti, aptverot kultūras kolektīvo un individuālo pieredzi, kā arī pamatojoties uz 
kopīgām zināšanām un atmiņām; 

• ārējā loma – kultūras zīmes veido kultūras unikalitāti iepretim citām kultūrām, to 
iepazīšana ir nepieciešama citas kultūras izzināšanai, kultūru saiknei un starpkultūru 
komunikācijai. 
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Kultūras zīmes 

 

Zīmju iedalījumam viens no pamata nošķīrumiem ir: 

• dabiskās zīmes – pamatotas cēloņu un seku sakarībā, kas novērojamas dabā 
(piemēram, dūmi – uguns, lietus – mākoņi, pēdu nospiedumi – dzīvnieks), dabisko zīmju 
uztvere, atpazīšana balstās cilvēka pieredzē, gūtās zināšanās par dabisku cēloņu un 
seku saikni. Dabisko zīmju atpazīšana veido indivīda orientēšanos vidē un laikā, kas bija 
īpaši izteikta pirmatnējās kultūrās un pakāpeniski izzuda, attīstoties civilizācijai; 

• konvencionālās zīmes – tiek pieņemtas vienošanās rezultātā – konvencijas (lat. 
conventio 'vienošanās, līgums') par zīmju nozīmi, tās ir brīvi izvēlētas, un to nozīme ir 
saprotama, ja tās veidotas indivīdu savstarpējai komunikācijai noteiktā kultūrā. 
Konvencionālās zīmes var būt verbālas (dabisko valodu vārdi) un neverbālas (žestu un 
mīmikas valoda kultūrā, attēlu simboliska nozīme kultūrā). 

Kultūras zīmes ir laikmeta liecības, piemēram: 

• politiskas zīmes (politisko līderu ģīmetnes kā politiskā režīma simboli, politisko partiju 
zīmolu krāsu simboliskā nozīme) – šādu simbolu esamība īpaši tiek pamanīta politisko 
režīmu nomaiņas laikmetā (piemēram, Latvijas neatkarības atjaunošanas laikā); 

• nacionālas, valstiskas zīmes (karogs, ģerbonis, himna) – oficiālas – ar likumu 
noteiktas (likuma "Par Latvijas valsts ģerboni" 1. pants nosaka, ka Latvijas valsts 
ģerbonis ir viens no Latvijas Republikas valsts simboliem), neoficiālas – kultūrā par 
tādām pieņemtas (piemēram, Latvijas Brīvības piemineklis kā valsts un tautas brīvības 
simbols). 
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Kultūras zīmju valoda 

 

Kultūras zīmes pētī kultūras semiotika, kas ir zinātne par zīmēm, to sistēmām un zīmju 
valodām kultūrā. Kultūras semiotika ir semiotikas kā vispārējas zinātnes par zīmēm 
apakšnozare, kuras viens no pamatlicējiem ir Jurijs Lotmans (1922–1993), Tartu–Maskavas 
semiotikas skolas pārstāvis. J. Lotmans nodalīja divas semiotiskās sistēmas: primāro – 
valoda, kas rada tekstu, un sekundāro – māksla un kultūra, kas arī rada tekstu. Viņš 
uzskatīja, ka itin visu kultūrā mēs varam skatīt kā tekstu, caur kuru kultūras komunikācija 
iegūst nozīmi. 

 

Dabiskās valodas ir vienas no kultūras zīmju valodām. Dabisko valodu apguves un 
izmantojuma spēja ir cilvēkam no dabas piemītoša, sākotnēji veidojusies mutvārdu formā 
un vēlāk ieguvusi rakstības formu. Dabisko valodu attīstības gaitā tās aizvien vairāk tiek 
pakļautas normām – izrunas un rakstības nosacījumiem. Pieraksta zīmju sistēmu – 
rakstības – izgudrošana ir viens no lielākajiem cilvēku domāšanas sasniegumiem, kas bijis 
nozīmīgs civilizācijas attīstībā.  
Dabiskās valodas ir viens no pamatiem kultūras identitātei. Dabiskās valodas ir saistītas ar 
noteiktu kultūru (latviešu valoda – latviešu kultūra, lietuviešu valoda – lietuviešu kultūra), un 
dzimtā valoda ir daļa no indivīda kultūras identitātes (latviešu valoda – latvietis, lietuviešu 
valoda – lietuvietis). Dabisko valodu apguve reizē ir viens no nosacījumiem starpkultūru 
komunikācijas iespējai, kas ļauj iepazīt citas kultūras un caur kultūru atšķirībām iepazīt arī 
savu kultūru. 
Dabiskā valoda kā sazināšanās sistēma ir pamatā atvasinātu, sarežģītāku zīmju valodu 
izveidei, kā, piemēram, zinātnes valoda (fizikas, ķīmijas simboli), programmēšanas valoda 
(BASIC (ang. val. Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code – vispārīgs simbolisko 
komandu kods iesācējiem), izstrādāta 1963. gadā; C++ programmēšanas valoda, izstrādāta 
1985. gadā). 
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Kultūras struktūra 
Struktūra ir kādas sistēmas elementu stabils sakarību kopums. 
Kulturoloģijā aplūko ne tikai visas kultūras struktūru, bet arī atsevišķu elementu struktūru 
(piemēram, mākslas veidu, žanru struktūra). 
Strukturālisms kulturoloģijā – kultūras pētniecībā var izmantot strukturālo analīzi – 
strukturālisma teorētiski metodisko pamatu. (Pamatlicējs Ferdinands de Sosīrs.) 
Klods Levī-Stross – franču filozofs, strukturālās antropoloģijas pārstāvis. 

Kultūras statika un mainīgums 

Kultūras statika Kultūras dinamika 
 

Kultūras statikā ietilpst kultūras formas un kultūras elementi, kas iedalāmi trijās grupās: 

• universālie elementi, kas piemīt visām kultūrām un radušies, ņemot vērā 
sociobioloģisko kopību (piemēram, kalendārs, valoda); 

• reģionālie elementi, kas piemīt daudzu tautu kultūrām; 

• unikālie elementi, kas specifiski kādai noteiktai kultūrai. 
 
Kultūras dinamikā var izšķirt šādas tipoloģiskas variācijas: 

• kultūrģenēze – jaunu kultūras sistēmu un elementu rašanās; 

• tradīciju mantošana – kultūras translācija no vienas paaudzes uz otru; 

• kultūras difūzija – kultūras aizguvumi un ieviešana jaunā sociālā laukā (kultūras sakaru 
rezultāts); 

• kultūras elementu transformācija – stimulē veco kultūras elementu atmiršanu, jaunu 
rašanos; 

• kultūras elementu reinterpretācija – simboliskās jēgas un sakarības izmaiņas; 

• kultūras sistēmas radikalizācija – sabiedrības krasa pāreja no vienas kultūras sistēmas 
uz citu (piemēram, Latvija 20. gadsimtā). 

Kultūras strukturālā vienotība veidojas, kad kultūras vērtības kārtojas hierarhiskā secībā. 
Veidojas subordinācija (secīgs to izkārtojums, piemēram, universālās (totālās), lokālās 
vērtības). 
Cilvēks organizē vērtību plūsmu caur kultūras kanāliem, viņš tās sadala un maina, saglabā 
un producē, izmanto kā materiālo, tā garīgo kultūras produkciju. Veicot šīs darbības, cilvēks 
veido pats sevi kā kultūras subjektu, sociālu būtni. 
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Jēdzieni11 
Adaptācija (viduslaiku lat. adaptatio < latīņu adaptare 'pielāgot, piemērot') – veids, kādā 
jebkura sociāla sistēma pielāgojas apkārtējai videi. 
Aksioloģija (sengr. axia 'vērtība' + logos 'jēdziens, mācība') – vērtību teorija, filozofiska 
mācība par vērtībām. 
Aksiomātisks (sengr. axiōmatikos) – tāds, kas pieņemts par aksiomu. Atzinums (izteikums), 
ko bez pierādījumiem pieņem par patiesu. 
Akulturācija (angl. acculturation) – kultūru savstarpējās mijiedarbības process, kurā viena 
tauta pilnīgi vai daļēji pārņem otras (parasti vairāk attīstītas) tautas kultūru. 
Elitārs (fr. élitaire). 1. Tāds, kas pieder pie elites, saistīts ar eliti. 2. Tāds (par mākslas, 
literatūras darbiem u. tml.), kas domāts, radīts elitei. 
Elite (fr. élite 'labākais, izraudzītais'). 1. Sabiedrības vai tās daļas izcilākie pārstāvji; 
sabiedrības, sociālā slāņa virsotne; izmeklēta sabiedrība (piemēram, politiskā elite, militārā 
elite, kultūras elite); arī personu grupa, kas sabiedrībā īsteno varu. 2. Augstvērtīga tīršķirnes 
kultūraugu sēkla. 
Difūzs (lat. diffusus 'plašs') – izkliedēts. 
Dinamika (fr. dynamique < sengrieķu dynamikos < dynamis 'spēks') – kustība, norise, 
attīstības gaita.  
Dogmatisms (fr. dogmatisme < lat. < sengr.) – nekritisks domāšanas veids, kura pamatā ir 
dogmas, nemainīga attieksme pret parādībām, problēmām u. tml. 
Ģenēze (sengr. genesis 'izcelšanās') – izcelšanās, rašanās, veidošanās. 
Hierarhija (sengr. hierarchia < hieros 'svēts' + archē 'vara'). 1. Amatu vai dienesta pakāpju 
savstarpējās padotības kārtība no augstākā ranga līdz zemākajam; resoru struktūrvienību 
savstarpējās padotības kārtība. 2. Jēdzienu, parādību u. tml. pakārtotība kādā sistēmā. 
Interpretācija (lat. interpretatio). 1. Skaidrojums, satura atklāšana. 2. Radošs mākslas darba 
izpildījums, kam pamatā ir izpildītāja patstāvīgs iztulkojums. 
Kreativitāte (vācu Kreativität, angļu creativity < latīņu creatio 'radīšana') – radoša aktivitāte, 
spēja uz jaunradi. 
Kreatīvs (vācu kreativ, angļu creative < lat) – radošs, radītspējīgs. 
Radikāls (lat. radicalis < radix (radicis) 'sakne, pamats') – krass, iedarbīgs; galējs 
(piemēram, uzskats, pasākums); tāds, kas skar līdz pašiem pamatiem. 
Reinterpretācija (re.. + interpretācija) – jauns skaidrojums. 
Sistēma (fr. systēme, gr. systēma 'no daļām kopā saliktais, veselais') – kārtība, ko nosaka 
noteiktā sakarībā esošu elementu plānveidīgs sakārtojums. 
Socializācija (fr. socialisation, lat. socialis 'sabiedrisks') – sabiedriskošana. 
Statika (vācu Statik, franču statique < sengrieķu statikos 'stāvošs') – miers vai līdzsvars. 
Strukturālisms (fr. structuralisme < lat.) – teorija vai metode, kuras pamatā ir nostādne, ka 
objekts jāpēta kā noteiktā attieksmju tīklā (struktūrā) iesaistītu daļu un elementu kopums; 
kādas zinātnes virziens, kas balstās uz šādu metodi. 

 
11 Skaidrojumiem cita starpā izmantota Svešvārdu vārdnīca (Rīga: Jumava, 1999.). 
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Subordinācija (viduslaiku lat. subordinatio 'pakārtošana') – kādas sistēmas elementu 
savstarpēja pakārtotība. 
Vērtības – pozitīvo īpašību kopums, kas nosaka (lietas, parādības, darbības) noderīgumu, 
nozīmīgumu, izmantošanas iespējas, iedarbīgumu; cilvēku darbības jomā – pozitīvo īpašību 
kopums, kas saistīts ar garīgo jomu, kultūru, morāli, māksliniecisko un estētisko sfēru, 
cilvēku savstarpējām attieksmēm u. tml. 
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KULTŪRAS PROCESI UN STARPKULTŪRU 
ATTIECĪBAS 

Kultūras procesi saista vienotā, dzīvā apritē kultūras mantojumu un vērtību jaunradi, vieno 
pagātni un tagadni, nodrošinot kultūras nepārtrauktību un attīstību nākotnē. 
Neviena kultūra nav nemainīga un sastingusi izpausme, tā atrodas kustībā (gan iekšējā 
attīstība, gan ārējā, saskaroties ar citām kultūrām). 
Saskarsme ar citām kultūrām izpaužas kultūras aizguvumu veidā (kultūras atdarina viena 
otru, pārņem normas, vērtības). 
 

Kultūras mantojums 
"Par kultūras mantojumu sauc dotās sabiedrības visus sasniegumus, kurus manto nākamās 
paaudzes. Kultūras mantojuma pārņemšana balstās uz mantotā materiāla kritisku 
izvērtējumu, atlasot dotajā kultūras virzības posmā visnoderīgāko. Kultūras mantojuma 
izmantošanā liela loma ir sabiedriskajai (kultūras) atmiņai, kurā glabājas arī tā mantojuma 
daļa, kas dotajā laikā kultūrā nav aktuāla, bet var noderēt citā laikā". Piemēram, A. Pumpura 
eposs "Lāčplēsis" aktualizējās 1989. gadā. 20. gadsimtā atsevišķās kultūrās aktualizējās 
mitoloģiskās pasaules uztveres poētiskās struktūras.12 
Eiropas kultūras pamats ir antīkās kultūras mantojums un kristietībā nostiprinājušās vērtības. 

 
 

 
12 Priedītis, A. Ievads kulturoloģijā. Kultūras teorija un kultūras vēsture. Daugavpils: A.K.A., 2003., 211. lpp. 

Antīkā kultūra 

Eiropas kultūra 

Kristietība 



 

27 

                                           

Antīkās kultūras ietekme uz Eiropas kultūras procesiem13 
Mitoloģiskā pasaules redzējuma krīze kā cēlonis zinātniskā un filozofiskā pasaules skatījuma 
aizsākumam.  
Romiešu jurisdikcija un tiesību sistēma – pamats eiropeiskajai likumdošanas sistēmai. 
Demokrātijas principi valsts pārvaldes struktūrās (Grieķija). 
Zinātne, kura balstās uz patiesi zinātniskiem pamatiem (Grieķija).  
Materiālisma un ideālisma filozofiskās teorijas (Grieķija). 
Teātra tradīcijas, tādas literatūras formas kā traģēdija, komēdija, episkā poēma, oda, elēģija, 
satīra, epigramma (romāns un novele gan aizsākās antīkajā periodā, bet attīstījās vēlāk). 
Olimpisko spēļu tradīcija. 
Klasiskās mākslas un arhitektūras formas, pie kurām izcili mākslas meistari laiku pa laikam 
atgriežas, lai nepazaudētu veseluma, harmonijas un pilnības mērauklu, bez kristīgās reliģijas 
līdzās visām citām reliģiskajām sistēmām, jo arī tās pamati radušies antīkās sabiedrības 
dzīlēs. 
Sengrieķu mitoloģija kā iedvesmas avots māksliniekiem un rakstniekiem. 
Aizguvumi no grieķu valodas:  
analīze, aritmētika, bibliotēka, demokrātija, drāma, ekonomika, filozofija, fizika, fonētika, 
galaktika, gramatika, harmonija, komēdija, koris, kritika, leksika, lirika, loģika, matemātika, 
morfoloģija, orgāni, orķestris, poēma, politika, simbols, sintakse, taktika, teātris, tehnika, 
traģēdija u. c. 
Aizguvumi no latīņu valodas: 
arguments, delegāts, deputāts, dokuments, eksāmens, inteliģence, operācija, pozīcija, 
progress, republika, revolūcija, separātisms, statuja, subjekts, summa, tabula, unikāls u. c. 
 
 Grieķiem 

 
Filozofija 

 
Māksla 

 
Zinātne 

Romiešiem 

 
Politika 

 
Likum- 
došana 

 
Tieslietas 

ANTĪKĀS KULT
BALS

ŪRAS 
TI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Zitāne, L. Kultūras vēsture. Metodiskais materiāls. Rīga: Gulbenes ģimnāzija, 2003. 
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Latvijas arhitektūras saistība ar pasaules kultūru arhitektūrā14 
Laikmetu apbūves un 

arhitektūras stili 
Rīga Eiropa 

Viduslaikiem 
raksturīgā apbūve 

Līdz 1214. gadam ar mūriem apjož 
bīskapa Alberta dibināto Rīgu 
Dzīvojamie nami viduslaiku pilsētā 
Trīs brāļi 

Tangerminde mūris (Vācija), Visbijas 
mūris Gotlandē (Zviedrija) 
Dzīvojamie nami Brigē (Beļģija) un 
Stokholmā (Zviedrija) 

Romānika Sv. Jura baznīca Zobenbrāļu ordeņa 
pils ansamblī, Sv. Jēkaba baznīcas 
altārdaļa, Rīgas Doms (bīskapa varas 
simbols) 

Sv. Miķeļa baznīca Hildesheimā 
(Vācija), Sv. Gara baznīca Visbijā 
(Zviedrija), Sv. Pētera Doms 
Brēmenē (Vācija), Lībekas Doms 
(Vācija), Ratseburgas Doms (Vācija), 
Premonstriešu baznīca Jerihovā 
(Vācija) 

Gotika Rīgas Doma klostera baznīcas 
krustejas, Sv. Pētera baznīca, 
Sv. Jāņa baznīca 

Magdeburgas Doma klostera 
krustejas (Vācija), Sv. Marijas 
baznīca Lībekā (Vācija), Sv. Marijas 
baznīca Rostokā (Vācija), Sv. Marijas 
baznīca Gdaņskā (Polija) 

Renesanse Rīgas Melngalvju brālības nams Brēmenes rātsnams (Vācija) 

Baroks Rīgas Doma, Miesnieku un Tirgoņu 
ielas dzīvojamo namu zelmiņi, Rīgas 
Doma ērģeļu prospekts, Sv. Pētera 
baznīcas un Reiterna nama barokālie 
portāli, Rīgas Doma un Sv. Pētera 
baznīcas barokālie torņi, 
Dannenšterna un Mencendorfa nams 

Barokālie Landshutes un Tībingenes 
(Vācija) ēku zelmiņi, Brēmenes 
Doma (Vācija) ērģeļu prospekts, 
Briges (Beļģija) Sv. Donatianam 
veltītās katedrāles prāvesta 
rezidences barokālais portāls, 
Sv. Katrīnas baznīcas Hamburgā 
(Vācija) un Gdaņskas Rātsnama 
barokālais tornis (Polija), Sv. Annas 
muzeja komplekss Lībekā (Vācija) 

Rokoko Apbūve Kalēju un Mārstaļu ielā, 
rokoko ornamenti un portāli Koblenca 
namā, Mencendorfa nama griestu 
gleznojumi 

Podewil-Palace Berlīnē (Vācija), 
Sv. Marijas Uzvarētājas baznīcas 
stuka apmetuma rotājumi Ingolštatē 
(Vācija), Sv. Annas muzeja portāls 
Lībekā (Vācija) 

Klasicisms Arhitektūra Rīgas Citadeles 
virssardzes ēkā, Jēzus baznīca, 
Aleksandra Ņevska pareizticīgo 
baznīca Rīgā, Aleksandra vārti, 
Triumfa arkas motīvs par Arsenālu 
dēvētajās muitas noliktavās, pirmais 
Rīgas pilsētas jeb Vācu teātris (tag. 
Latvijas Nacionālā opera) 

Komendatūras ēka Pētera un Pāvila 
cietoksnī Pēterburgā (Krievija), 
Sv. Nikolaja katedrāle Helsinkos 
(Somija), Triumfa arka Parīzē 
(Francija), Ludviga I Triumfa arka 
Minhenē (Vācija), Trumfa arkas 
Pēterburgā (Krievija), La Scala 
Milānā (Itālija), Lielais teātris Varšavā 
(Polija), Schauspielhaus Berlīnē 
(Vācija), Vācu valsts opera Berlīnē 
(Vācija) 

                                            
14 Spārītis, O., Krastiņš, J. Rīgas arhitektūras astoņi gadsimti Eiropas kultūras spogulī. Rīga: Nacionālais 
apgāds, 2005. 
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Laikmetu apbūves un 
arhitektūras stili 

Rīga Eiropa 

Eklektisms Otrais (krievu) teātris (tag. Latvijas 
Nacionālais teātris), Pilsētas mākslas 
muzejs (tag. Nacionālais mākslas 
muzejs) 

Karaliskais teātris Kongens Nytrov 
Kopenhāgenā (Dānija), Burgtheater 
Vīnē (Austrija), opera Frankfurtē pie 
Mainas (Vācija), Kara un vēstures 
muzejs Vīnē (Austrija), Kunsthalle 
Hamburgā (Vācija), mākslas muzejs 
Atheneum Helsinkos (Somija), Dabas 
vēstures muzejs Vīnē (Austrija) 

Neogotika Mazā ģilde, Komercskola (tag. 
Latvijas Mākslas akadēmija), 
Sv. Pāvila evaņģēliski luteriskā 
baznīca, Sv. Trīsvienības evaņģēliski 
luteriskā baznīca, Vecā Sv. Ģertrūdes 
evaņģēliski luteriskā baznīca 

Karaliskais tiesas nams Londonā 
(Lielbritānija), Babelsbergas pils 
Potsdamā (Vācija), Municipalitāte 
Rostokā (Vācija), Mārgendorfas 
rātsnams Berlīnē (Vācija), katoļu 
apustuliskā baznīca Odengatan 
Stokholmā (Zviedrija), Sv. Jāņa 
evaņģēliski luteriskā baznīca 
Hamburgā (Vācija), Sv. Otomāra 
baznīca Vīnē (Austrija) 

Jūgendstils Rīgas Latviešu biedrības nams, īres 
nami Elizabetes ielā 10 a, Kalēju 
ielā 23 un Teātra ielā 9 

Sezession biedrības izstāžu nams 
Vīnē (Austrija), Glikerta nams 
Darmštatē (Vācija), Villino Broggi – 
Caraceni Florencē (Itālija) 

Stateniskais 
jūgendstils 

Īres nami Stabu ielā 19, Brīvības 
ielā 85 un Ģertrūdes ielā 30, 32 un 34 

Universālveikals Tietz Diseldorfā 
(Vācija), universālveikals Myrsted & 
Stern Stokholmā (Zviedrija) 

Nacionālais 
romantisms 

Ķeniņa skola Tērbatas ielā 15/17, 
Rīgas Krusta evaņģēliski luteriskā 
baznīca, Dubultu evaņģēliski luteriskā 
baznīca 
Īres nami Čaka ielā 70 un Brīvības 
ielā 47 

Apdrošināšanas sabiedrības 
"Pohjola" nams Helsinkos (Somija), 
Nacionālais muzejs Helsinkos 
(Somija), Kallio baznīca Helsinkos 
(Somija), Tamperes Doms (Somija) 
Tirkonena īres nams Tamperē 
(Somija), telefonu kompānijas nams 
Helsinkos (Somija) 

Funkcionālisms Vienģimenes ēkas Mazajā Nometņu 
ielā 6, O. Vācieša ielā 11, Ezermalas 
ielā 38 un Laimdotas ielā 30, īres 
nams Ģertrūdes ielā 25, Lāčplēša 
ielā 43/45 

Vienģimenes ēka Henny Husterheidē 
(Nīderlande), Haus am Horns 
Veimārā (Vācija), villa Savoy Puasī 
(Francija), Bauhaus mākslas skola 
Desavā (Vācija), Parīzes radio stacija 
"116" (Francija) 

Neoeklektisms Finanšu ministrija Smilšu ielā 1, Tiesu 
pils Brīvības bulvārī 36, Armijas 
ekonomiskais veikals Audēju ielā 1 

Jūras lietu ministrija Parīzē 
(Francija), pasts Via Roma Palermo 
(Itālija), parlaments Mannerheimintie 
Helsinkos (Somija) 

Celtnes pēc Otrā 
pasaules kara 

VEF kultūras pils Ropažu ielā 1 
Latvijas Zinātņu akadēmija 
Akadēmijas laukumā 1 

Kinoteātris Sōprus Vana-Posti 8 
Tallinā (Igaunija), Ņujorkas 
municipalitātes nams Centre Street 
Ņujorkā (ASV) 
Kultūras un zinātnes nams Varšavā 
(Polija), Maskavas pils, Valsts 
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Laikmetu apbūves un 
arhitektūras stili 

Rīga Eiropa 

Universitāte Vorobeja (Ļeņina) 
kalnos Maskavā (Krievija) 

Modernisms Dzīvojamās ēkas mikrorajonos – 
Iļģuciemā, Purvciemā, Mežciemā, 
Pļavniekos utt. 

Dzīvojamie rajoni Parīzes (Francija) 
un Londonas (Lielbritānija) 
priekšpilsētās 

Postmodernisms  
 

Kamarinu nams Kungu ielā 1, "Skonto 
būves" administratīvā ēka Melngaiļa 
ielā 3, Rīgas brīvostas pārvaldes 
administratīvā ēka Kronvalda 
bulvārī 1, minimālisms "Swedbankas" 
ēkā (Saules akmens) Balasta 
dambī 1 

Stikla piramīda Parīzē pie Luvras 
(Francija), Pompidū centrs Parīzē 
(Francija), Burj al arab Dubaijā 
(Apvienotie Arābu Emirāti) 
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Kultūras globalizācija 
Kultūras globalizācija ir kultūru kontaktu palielināšanās visas planētas mērogā.  
Kultūras globalizāciju veicina:  

• planētas iedzīvotāju migrācija;  

• transnacionālo korporāciju darbība;  

• vienota pasaules tirgus rašanās;  

• valstu politiskā un ekonomiskā integrācija utt. 
Kultūras globalizācijas problemātikas rašanos ir veicinājusi tipiski vienādu kultūras formu 
izplatība visā pasaulē. To mēdz dēvēt arī par kultūras integrāciju, kuras rezultātā rodas 
t. s. pasaules kultūras sistēma. 
Kultūras globalizācija cilvēkos stimulē planetārās apziņas rašanos. Tā liecina par jauna tipa 
kultūras aizsākumu: mūsu planēta ir visu kultūru kopīgās mājas. 
Kultūras globalizācija liecina par radikālām izmaiņām pasaules uztverē un interpretācijā, 
kurā: 

etniskais, nacionālais (valstiskais)  planetārā skatījumā;  
kultūras funkcionalitāte  planetārā mērogā; 

kultūras pašidentifikācija  planetāros aspektos. 
 

Kultūras  
globalizācijas  

problēmu iedalījums

 

Indivīda un sabiedrības Dabas un sabiedrības 
(dabas aizsardzība, 

resursu izmantošana, 
klimata izmaiņas, 
enerģētiskā krīze, 

kosmosa apguve u. c.) 

Multikulturālās un 
intersociālās  

(dažādu civilizāciju un 
kultūru koeksistence, 
masu iznīcināšanas 

līdzekļi, terorisms u. c.) 

(cilvēktiesības, izglītība, 
dzimstības regulēšana, 
veselības aizsardzība, 
pārtika, migrācija u. c.) 
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Kultūras globalizācijas rezultātā sāk dominēt ekonomiskā vara, kas kultūrā izpaužas kā 
ekonomiskais totalitārisms. 

Augsti attīstīto valstu tieksme uzkundzēties t. s. zemāk attīstītajām valstīm, lēti izmantojot 
to darbaspēku un dabas resursus, gatavās produkcijas realizācijas tirgu; šo valstu 
nonākšana pilnīgā finansiālā atkarībā. 

 
Ekonomiskā vara sāk iespiesties visās sabiedriskajās dzīves jomās. Naudas kapitāls sev 

vēlamā virzienā ietekmē morāli tikumiskās, juridiskās normas, diktē savus noteikumus 
mākslai, literatūrai, izglītībai, iejaucas baznīcas dzīvē. 

 
Kultūrai sāk uzspiest tirgus ekonomikas likumības. Mākslas darbs kļūst par preci, tam ir 

sava cena. 
 

Planētu visaptverošas masu kultūras industrijas nostiprināšanās – kultūras 
komercializācijas sekas. 

Iedzīvotāju 
apgāde ar 
pārtikas 

produktiem 

Masu 
iznīcināša-
nas līdzekļi 

Dabas 
resursu 

izsīkšana 

Klimata 
izmaiņas 

Apkārtējās 
vides 

piesārņo-
šana 

Iedzīvotāju 
skaita 

pieaugums 

Pasaules 
globālās 

problēmas
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Multikulturālisms 
 

 

Multikulturā-
lisms, kultūru 
vienlīdzība un 

līdztiesība 

Aizspriedumu 
mazināšana 

Etnisko 
konfliktu 

novēršana 

Sabiedrības 
saliedēšana 

Tolerances 
pret citādo 
veidošana 

Empātijas 
veidošana 

 
Multikulturālisms – jauna kultūras forma, kas radās 20. gadsimta otrajā pusē migrācijas 
rezultātā. Tā ir kultūras politikas stratēģija, kas pamatojas uz konceptu par kultūru 
vienlīdzību un līdztiesību. Multikulturāla sabiedrība – tie ir vienā valstī, pilsētā dzīvojoši 
cilvēki, kas pārstāv dažādas tautības, rases un reliģiskos uzskatus. 
Multikulturālisms ir pretstats asimilācijai (kādas tautas saplūšanai ar citu tautu, pārņemot 
tās valodu un kultūru). Asimilācija parasti rada pozitīvu attieksmi pret jauno kultūru, taču 
diemžēl bieži vien veicina negatīvu attieksmi pret savas grupas kultūru.  
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Jēdzieni15 
Aizspriedumi – nepareizi, maldīgi uzskati, kas kļuvuši par šķērsli saprātīgam, pareizam 
spriedumam un rīcībai. 
Empātija (gr. empatheia 'iejušanās' < en. 'iekšā' + pathos 'jūtas') – spēja iejusties citas 
personas emocionālajā stāvoklī, izjust to pašu pārdzīvojumu. 
Etniskie konflikti – konflikti, kuru pamatā ir nacionalitāte, piederība pie kādas tautas. 
Plurālisms – apzīmē visdažādāko daudzveidību, piemēram, valodisko, etnisko, kultūras, 
idejisko, reliģisko un politisko. Mūsdienās ar terminu "kultūras plurālisms" demonstrē un 
aizstāv cilvēces (kontinenta, valsts, reģiona) kultūru daudzveidību. 
Sabiedrība – noteikts cilvēku kopums, ko saista sadzīves attiecības, izcelšanās, 
sabiedriskais stāvoklis u. tml. 
Subkultūra – relatīvi patstāvīga un noslēgta kultūras sistēma kādas citas (valdošās) kultūras 
sastāvā, piemēram, jaunatnes subkultūra, lauku iedzīvotāju subkultūra. Subkultūras rašanās 
un pastāvēšanas galvenie kritēriji ir specifisks dzīvesveids, pašiem savas normas, vērtības, 
paražas, uzvedības manieres utt. Par subkultūru mēdz dēvēt arī kādas valsts etniskās 
minoritātes kultūru, piemēram, čigānu subkultūra mūsdienu Rumānijā, Ungārijā. 
Tolerance (lat. tolerantia 'iecietība') – iecietība pret citu uzskatiem, ticību, paražām. 
 

 
15 Skaidrojumiem cita starpā izmantota Svešvārdu vārdnīca (Rīga: Jumava, 1999.). 
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INDIVĪDA UN SABIEDRĪBAS ATTIECĪBAS KULTŪRĀ 

Indivīda vieta sabiedrībā 

 

Sociālais statuss – atrašanās sabiedrības hierarhijā; saistīts ar indivīda izcelsmi, 
nodarbošanos, ekonomisko kapitālu. Attiecībās ar citiem sabiedrības indivīdiem sociālais 
statuss ietver tiesības, kā arī saistības (skolēns, skolotājs, deputāts, mācītājs, ierēdnis, 
bezdarbnieks). 
Sociālā loma – indivīda darbībā īstenojusies indivīda nozīme sabiedrībā; vienam indivīdam 
var būt dažādas sociālās lomas, katra sociālā loma ietver noteiktu atbildību, tiesības un 
pienākumus (tēvs, dēls, krusttēvs, māsīca, kaimiņš, pacients, pircējs, fans, spēlētājs). 
Sociālais statuss un sociālā loma vienmēr ir saistīti ar citiem indivīdiem un iekļaušanos 
sabiedrībā. 

 

Sociālās grupas ir indivīdu kopums sabiedrībā, kuru raksturo vismaz viena kopīga pazīme. 
Sociālās grupas var iedalīt dažādos veidos: 

• neorganizētas vai nejaušas grupas – indivīdi, kas atrodas kopā nejaušās situācijās; bez 
iepriekšēja nodoma organizēta sociāla grupa (pasta apmeklētāji, pacientu rinda pirms 
pieņemšanas, koncerta apmeklētāji); 
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• organizētas grupas – indivīdu mērķtiecīga apvienošanās grupā, kas var būt veikta: 
personisku, individuālu mērķu, intereses labā (interešu grupas, amatniecības pulciņš) 
vai kolektīvu mērķu labā (valsts institūcijas, ugunsdzēsēju vienība). 

Vienā kultūrā var pastāvēt dažādas sociālās grupas, kas atrodas savstarpējās noteiktās 
attiecībās. Kultūra ietekmē tajā esošu sociālo grupu pastāvēšanu, kultūras pārmaiņas var 
veicināt jaunu sociālu grupu izveidi (piemēram, interneta dienasgrāmatu autori) vai iepriekš 
pastāvējušu grupu atjaunošanu (piemēram, atjaunota kora kolektīva dziedātāji). Indivīdu 
piederība kultūrā pastāvošām sociālām grupām var veidot daļu no indivīda identitātes 
(viena indivīda identitāte var būt, piemēram, skolēns, kordziedātājs, futbolists, katolis, katra 
no tām saistīta ar noteiktu sociālo grupu). 
Sociālā mijiedarbība starp indivīdiem ir cilvēku savstarpēja saskarsme, saistīta ar 
iekļaušanos sabiedrībā un piederību kultūrai un sociālai grupai. 
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Vara kultūrā 

 

Vara ir spēja ietekmēt indivīdu rīcību ar piespiešanu vai bez tās. Varas izpausme ir saiknē 
starp indivīdiem, spējā īstenot varu pār citu indivīdu rīcību, domām vai gribu. Vara izpaužas 
dažādos veidos, jomās un sociālās grupās (koris un diriģents, ministri un ministru prezidents, 
draudze un mācītājs, skolēni un skolotājs). Kultūrā vara ir viscaur klātesoša. Vara var būt 
koncentrēta noteiktas sabiedrības daļas, elites rokās, vai arī izkliedēta dažādās 
sabiedrības daļās. 

 
Indivīda un varas attiecības 

 

Sabiedrības stratifikācija nosaka kādas kultūras sabiedrības horizontālo dalījumu noteiktos 
slāņos ar šim stratam raksturīgu vērtīborientāciju. 
Sociālā stratifikācija – sabiedrības sadalīšanās slāņos, sabiedrības grupās, kam piemīt 
noteikts hierarhiskums. Stratifikāciju nosaka gan indivīda personiskā darbība, gan kultūrā 
valdošas tradīcijas un likumi (kastu pastāvēšana Indijā, dižciltība karalistēs). 
Sociālie strati – sociālie slāņi. 
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Domāšanas formas kultūrā 

 
 

Komunikācija kultūrā 

 

Komunikācijas mediji 
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Publiskajiem plašsaziņas līdzekļiem ir būtiska nozīme kultūras dzīvē, cilvēku domāšanas, 
pasaules redzējuma un vērtību sistēmas veidošanā. Šobrīd plašsaziņas līdzekļi ietekmē 
sabiedrības domu, piedalās laikmeta domāšanas paradigmu (paradigma (gr. paradeigma 
'piemērs, paraugs') – domāšanas sistēma, ideju izvirzīšanas, formulēšanas un risināšanas 
modelis, kas dominē noteiktā vēsturiskā periodā) veidošanā. Tie sniedz noteiktu pasaules 
norišu skaidrojumu, interpretāciju. Informācijas uztvērējam nepieciešams kritisks skatījums, 
izvērtējot tā samērojamību ar individuālo cilvēka pasaules redzējumu. 
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Jēdzieni 16
 

Autsaiders (ang. outsider) – pie noteiktas kultūras, sabiedrības daļas, profesijas vai 
grupējuma nepiederoša, ārpusē (ang. out) esoša persona, vienpatis, izstumtais. 
Autsaideru grupa – no pastāvošās, dominējošās kultūras nošķirta indivīdu grupa ar savu 
komunikāciju. 
Komunikācija – sazināšanās, informācijas nodošana, saskarsme, saziņa, sakari, kas nereti 
tiek nodrošināti ar noteiktu mediju palīdzību. 
Medijs – sazināšanās, komunikācijas līdzeklis, kas tiek izmantots ziņas, informācijas 
nodošanai. Plašsaziņas līdzekļi (piemēram, radio, prese, televīzija) nodrošina sabiedrības 
masu sazināšanos. 
Sabiedrība – cilvēku kopums, ko vieno noteikta kultūra, teritorija, laikmets, piederība valstij, 
kam raksturīgas noteiktas normas, sociālā kārtība, indivīdu socializācijas procesi. 
Socializācija – process, kura gaitā indivīds apgūst savas sabiedrības sociālās normas un 
kultūru. 
Stratifikācija (fr. stratification < stratifier 'slāņot' < lat.) – process, kurā sabiedrība iegūst 
relatīvi nošķirtus slāņus – šķiras, kastas, statusa grupas; process saistīts ar dažādu varu 
sadalījumu sabiedrībā. 
Subkultūra – samērā patstāvīga garīgo un materiālo vērtību sistēma kādā kultūrā, kas 
nereti izveidojusies kā pretnostatījums sabiedrības valdošajai vai sabiedrības vairākuma 
pieņemtai kultūrai. 

 
16 Skaidrojumiem cita starpā izmantota Svešvārdu vārdnīca (Rīga: Jumava, 1999.). 
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17 Latviešu valodā pieejamie avoti un literatūra. 
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UZDEVUMI 

Pārbaudes darbi tiek veidoti, lai pārbaudītu zināšanas, to lietošanu, izpratni, prasmes 
analizēt un sintezēt apgūtās zināšanas. Uzdevumi paredzēti skolotāja ierosmei. Tos var 
papildināt un veidot gan kā kārtējās vērtēšanas pārbaudes darbu, lai pārliecinātos par kādas 
vai vairāku programmu prasību apguvi, gan arī kā temata nobeiguma pārbaudes darbu. 
 

Kārtējās vērtēšanas pārbaudes darbs 
tematam "Kultūras jēdziens" 

1. uzdevums. 
Atzīmējiet ar krustiņu, kuri no šiem apgalvojumiem ir patiesi (P), kuri nepatiesi (N)! 

 Apgalvojums P N 
1. Kultūra ir eksistences veids, kas izpaužas visdažādākajās attieksmēs 

un cilvēku radītajās lietās. 
  

2. Jebkuras kultūras kvalitāti nosaka tehnoloģiju attīstība.   

3. Tradīciju noturīgums (nemainība) vairāk raksturīgs Rietumu nekā 
Austrumu kultūrai. 

  

4. Multikulturālisma sabiedrībā tiek īstenota dažādu kultūru vienlīdzība 
un līdztiesība. 

  

5. Civilizācija veicina utilitāro tieksmju rašanos, kas nonivelē kultūru.   

6. Kultūras jēdzienam var būt tikai daži skaidrojumi.   

7. Kultūras un civilizācijas jēdzieni ir identi.   

8. Eiropas kultūras saknes veido antīkā un Tuvo Austrumu kultūra.   

9. Kultūras vērtības rada cilvēks, kuras pats nosaka.   

10. Īstenotas dzīves formas dēvē par laikmeta stilu.   

Par katru pareizu atbildi – 1 punkts. 
Kopā par uzdevumu – 10 punkti. 



 

43 

2. uzdevums. 
Apvelciet ar aplīti pareizo atbildi! 
1. Pie jutekliskā tipa kultūras pieder: 

A Viduslaiku kultūra 
B Ēģiptiešu kultūra 
C 20. gadsimta kultūra 

2. Kultūras formām pēc telpas principa dalījuma ir: 
A Nacionālās kultūras 
B Ideālistiskās kultūras 
C Profānās kultūras 

3. Kultūras statikā ietilpst: 
A Kultūras elementu reinterpretācija 
B Kultūrģenēze 
C Unikālie elementi 

4. Kultūras vērtības ir: 
A Kādā darbības nozarē nepieciešamo priekšmetu, rīku kopums 
B Parādības, kas garīgi un materiāli nozīmīgas atsevišķam cilvēkam, sabiedrības 
grupai vai visai sabiedrībai 
C Uzskatu kopums, kas raksturīgs kādai personai, ko neietekmē sabiedrība 

5. Kultūras mantojuma pārņemšana pamatojas uz: 
A Kritisku un materiāli izdevīgu mantotā materiāla pārņemšanu 
B Mantotā materiāla kritisku izvērtējumu, atlasot būtiskāko 
C Stihisku mantotā materiāla pārņemšanu 
 

Par katru pareizu atbildi – 1 punkts. 
Kopā par uzdevumu – 5 punkti. 
Skolotājs atkarībā no skolēnu mācību prasmēm pats izvēlas kārtējās vērtēšanas kritēriju 
iegūto punktu skaitu vērtējumu nosacījumus. Vērtējumu "ieskaitīts" saņem, ja skolnieks 
ieguvis vismaz 10 punktus. 
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Nobeiguma pārbaudes darbs tematam 
"Kultūras procesi un starpkultūru attiecības" 

1. uzdevums. 
Aplūkojiet attēlus! Nosakiet, kuram kultūras tipam – jutekliskajam, idenacionālajam vai 
ideālistiskajam – atbilst mākslas darbs! Pamatojiet savu izvēli! 

A  B  C  
 

A  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

B  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

C  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 
Par katru pareizi nosauktu kultūras tipu – 1 punkts (kopā – 3 punkti). 
Par katru pamatotu kultūras tipa argumentāciju – 1 punkts (kopā – 3 punkti). 
Kopā par uzdevumu – 6 punkti. 
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2. uzdevums. 
Uzrakstiet trīs kultūras jomas Latvijā, kurās spilgti būtu saskatāma Eiropas kultūras tradīciju 
pārmantošana! Miniet piemērus! 

Kultūras 
joma 

Latvija Eiropa 

1.   

2.   

3. 
  

  

 
Par katru jēdzieniski pareizi minētu kultūras jomu – 1 punkts (kopā – 3 punkti). 
Par katru minēto piemēru un to pareizo sasaisti ar Eiropas tradīciju – 1 punkts 
(kopā – 3 punkti). 
Kopā par uzdevumu – 6 punkti. 
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3. uzdevums. 
Aplūkojiet attēlus! Nosakiet arhitektūras stilus un tiem raksturīgos elementus! 
Uzrakstiet, kur Eiropas arhitektūrā ir sastopami līdzīgi arhitektūras paraugi! 
 

A  
A  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 

B  
 
B  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  
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C  
 
C  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 

D  
 
D  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  
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Par katru nosauktu arhitektūras stilu – 1 punkts (kopā – 4 punkti). 
Katram nosaukti divi arhitektūras elementi – 2 punkti (kopā – 8 punkti). 
Par katru nosauktu līdzīgu piemēru citās Eiropas valstīs – 1 punkts (kopā – 4 punkti). 
Kopā par uzdevumu – 16 punkti. 
 
Kopējais skaits – 28 punkti. 
Vērtēšanas skala 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punkti 0–2 3–5 6–9 10–12 13–15 16–18 19–21 22–24 25–26 27–28 
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Kārtējās vērtēšanas pārbaudes darbs tematam 
"Kultūra kā sistēma" 

Izlasiet tekstu! Izrakstiet atslēgas vārdus vai izteicienu, kas, jūsuprāt, raksturo kultūras 
organizāciju, apspriediet tos klasē! Atbildiet uz jautājumu, kas kopīgs un raksturīgs zīmju 
sfērai un kas to saista ar kultūru! 
 

"Tā kā robeža ir zīmju sfēras nepieciešama sastāvdaļa, zīmju sfērai ir vajadzīga 
ārēja "neorganizēta" apkaime, kuru tā konstruē, ja tādas nav. Kultūra rada ne 
tikai savu iekšējo organizāciju, bet arī savu ārējo dezorganizāciju. Antīkā pasaule 
konstruēja "barbarus", bet "apziņa" – "zemapziņu". Turklāt nav svarīgi, ka šiem 
"barbariem", pirmkārt, kultūra varēja būt daudz senāka un, otrkārt, tie, protams, 
veidoja nevis vienotu veselumu, bet kultūras gammu – no augstākajām senatnes 
civilizācijām līdz visai primitīvas attīstības stadijas ciltīm. Un tomēr apzināties 
sevi kā kultūras veselumu antīkā civilizācija varēja, tikai konstruējot šo it kā 
vienoto barbaru pasauli, kuras galvenā pazīme bija tā, ka tai nebija ar antīko 
kultūru kopējas valodas. Ārējās, taipus semiotiskās robežas novietotās struktūras 
tika pasludinātas par nestruktūrām."  

(Lotmans, J. Par zīmju sfēru, 1984.) 
 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 
Par prasmi saskatīt vismaz trīs teksta atslēgas vārdus (piemēram, iekšējā un ārējā 
organizācija; antīkā pasaule – barbari; apziņa – zemapziņa; kultūru veido vienots veselums; 
kultūras konstruēšana; kultūras kopēja valoda; semiotiskās robežas) – 1 punkts par katru 
(kopā – 3 punkti). 
Prasme saskatīt un runāt par zīmēm un semiotiku kā par kultūras valodu – 1 punkts. 
Prasme analizēt kultūru no kultūras konstruēšanas viedokļa – 1 punkts. 
Prasme analizēt kultūras no to veidošanās dispozīcijas (savējais–svešais, antīkā–barbaru) – 
1 punkts. 
Prasme saskatīt un analizēt kultūru no to komplimentaritātes viedokļa –1 punkts. 
Prasme saskatīt zīmes un kultūras veidošanas robežas un nosacījumus – 1 punkts. 
Kopā par uzdevumu – 8 punkti. 
Darbs ir ieskaitīts, ja skolēns ieguvis vismaz 5 punktus. 
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Nobeiguma vērtēšanas pārbaudes darbs 
tematam "Kultūra kā sistēma" 

 
1. uzdevums. 
Apvelciet ar aplīti pareizo atbildi! 
1. Kultūras statikā ietilpst: 

A Kultūras elementu reinterpretācija 
B Kultūrģenēze 
C Unikālie elementi 

2. Kultūras vērtību sistēma ir: 
A Kādā darbības nozarē nepieciešamo priekšmetu, rīku kopums 
B Parādības, kas garīgi un materiāli nozīmīgas atsevišķam cilvēkam, sabiedrības 
grupai vai visai sabiedrībai 
C Uzskatu kopums, kas raksturīgs kādai konkrētai personai , ko neietekmē sabiedrība 

3. Kultūras mantojuma pārņemšana pamatojas uz: 
A Kritisku un materiāli izdevīgu mantotā materiāla pārņemšanu 
B Mantotā materiāla kritisku izvērtējumu, atlasot būtiskāko 
C Stihisku mantotā materiāla pārņemšanu 
 

Par katru pareizu atbildi – 1 punkts. 
Kopā par uzdevumu – 3 punkti. 
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2. uzdevums. 
Izlasiet apgalvojumus!  
Atzīmējiet ar krustiņu, vai apgalvojums ir pareizs (P) vai nepareizs (N)! 
 

 Apgalvojums P N 

1. Semiotika ir zinātne par zīmju sistēmu.   

2. J. Lotmans izdala divas semiotikas sistēmas: valoda un daba.   

3. Kultūras zīmju valodu nevar iemācīt.   

4. Konvencionālās zīmes ir nosacītas zīmes, par kuru lietojumu 
noteiktas sabiedrības vai kultūras grupas apzināti vienojas. 

  

5. Kultūras vērtības laikmetu gaitā nekad nemainās.   

6. Mitoloģiskajai domāšanai raksturīga spēja vispārināt, ikdienas dzīvi 
skatot plašākās likumsakarībās. 

  

7. Publiskie plašsaziņas līdzekļi ir komunikācijas starpnieki.   

8. Vara ir koncentrēta tikai noteiktā sabiedrības slānī.   

9. Subkultūras pārstāvju grupai raksturīga nošķirtība no dominējošās 
kultūras. 

  

 
Par katru pareizu atbildi – 1 punkts. 
Kopā par uzdevumu – 9 punkti. 
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3. uzdevums. 
3.1. Aplūkojiet attēlus! Atzīmējiet ar krustiņu, kuriem zīmju veidam – politiskajam (P) vai 
nacionālajam, valstiskajam (N, V) – atbilst šie attēli! 

A B C 

 

 

 
D E  

 
 

 

 

Attēls P N, V 

A   

B   

C   

D   

E   

3.2. Uzrakstiet, vai nacionāla zīme var kļūt arī par simbolu! Pamatojiet savu atbildi! 
 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

3.1. Par katru pareizu atbildi – 1 punkts (kopā – 5 punkti). 
3.2. Par atbildi, ka nacionāla zīme var kļūt par simbolu – 1 punkts,  
par pamatojumu – 1 punkts (kopā – 2 punkti). 
Kopā par uzdevumu – 7 punkti. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Sigulda_gerb.png�
http://www.delfi.lv/news/travel/descriptions/article.php?id=21991390&pictureID=21991480�
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4. uzdevums. 
4.1. Nosakiet, kuram zīmju veidam – dabiskajām vai konvencionālajām zīmēm – atbilst 
minētās zīmes, pamatojiet atbildi! 
4.2. Uzrakstiet katrai no minētajām zīmēm trīs piemērus! 

A                B  

A  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

B  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 

 Dabiskās zīmes Konvencionālās zīmes 

1. _______________________________  1. _______________________________  

2. _______________________________  2. _______________________________  

3. _______________________________  3. _______________________________  

 
Par katru nosauktu atbildi – 1 punkts, par katru pamatojumu – 1 punkts (kopā – 4 punkti). 
Par katru dabisko zīmi – 1 punkts, par katru konvencionālo zīmi – 1 punkts (kopā – 6 punkti). 
Kopā par uzdevumu – 10 punkti. 
Kopējais skaits – 29 punkti. 
Vērtēšanas skala 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punkti 0–2 3–6 7–10 11–13 14–16 17–19 20–22 23–25 26–27 28–29 
 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Negaiss.jpg�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:John_Paul_II_Brazil_1997_3.jpg�
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Nobeiguma vērtēšanas pārbaudes darbs 
tematam "Domāšanas formas kultūrā" 

1. uzdevums. 
Iepazīstieties ar dotajiem tekstiem! 
A  Ceļš, kuru iespējams saprast, 

nav mūžīgais ceļš,  
un vārds, kuru iespējams izteikt,  
nav mūžīgais vārds. 
No bezvārdības nāk debesis un zeme; 
Mūžībā bez vēlmes ir saredzams noslēpums; 
Mūžībā ar vēlmi saredzama izpaustā pasaule. 

(Daodzedzin.) 
B Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. 

Tas bija iesākumā pie Dieva. 
Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir. 
Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, 
tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības. 

(Jāņa ev. 1:1–3, 14.) 
1.1. Nosakiet, kuru reliģiju būtību atklāj šie teksti! 
A  _______________________________________________________________________  

B  _______________________________________________________________________  

1.2. Pamatojiet, kas par to liecina! 
A ________________________________________________________________________  

B ________________________________________________________________________  

 
1.3. Nosakiet, kurai kultūrai – Austrumu vai Rietumu – raksturīgi šie teksti!  
A  _______________________________________________________________________  

B  _______________________________________________________________________  

 
1.4. Raksturojiet tekstos pausto attieksmi pret vārdu! 
A  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

B  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  
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1.5. Kas, jūsuprāt, šajos tekstos ir vienojošs un kas atšķirīgs?  

A  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

B  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

1.1. Par katru pareizi nosauktu reliģiju – 1 punkts (kopā – 2 punkti). 
1.2. Par katru pamatojumu – 1 punkts (kopā – 2 punkti). 
1.3. Par katru pamatojumu (piemēram, prasme saskatīt dabas ritumu daoismā un cilvēka –
dieva attiecības kristietībā) – 1 punkts (kopā – 2 punkti). 
1.4. Par prasmi raksturot Rietumu kultūrā vārda nozīmību, bet Austrumu kultūrā apceri un 
mūžīgā nepārtrauktā rituma nozīmību – 1 punkts (kopā – 2 punkti). 
1.5. Prasme saskatīt reliģiskajos tekstos vienojošo – 1 punkts.  
Kopā par uzdevumu – 9 punkti. 
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2. uzdevums.  
2.1. Skaidrojiet jēdzienu "globalizācija"! 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

2.2. Uzrakstiet trīs globalizācijas pazīmes, miniet piemērus un paskaidrojiet, kā tiek ietekmēti 

kultūras procesi! 

A  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

B  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

C  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

2.3. Kādas divas globalizācijas problēmas ietekmē Latvijas kultūrvidi? 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

2.1. Par jēdziena "globalizācija" skaidrojumu – 1 punkts. 
2.2. Par katru globalizācijas pazīmi – 1 punkts, par katru minētu piemēru – 1 punkts 
(kopā – 6 punkti). 
2.3. Par prasmi saskatīt globalizācijas problemātiku Latvijas kultūrvidē – 1 punkts (kopā – 
2 punkti). 
Kopā par uzdevumu – 9 punkti. 
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3. uzdevums. 
4.1. Nosauciet trīs multikulturālas pazīmes! 
A  _______________________________________________________________________  

B  _______________________________________________________________________  

C  _______________________________________________________________________  

4.2. Miniet divus multikulturālisma piemērus Latvijas kultūrā! Raksturojiet Latvijas 
sabiedrības pozitīvās un negatīvās pazīmes! 
A ________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

B ________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Pozitīvais kultūrā 
 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Negatīvais kultūrā 
 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

4.1. Par katru multikulturālisma pazīmi – 1 punkts (kopā – 3 punkti). 
4.2. Par katru multikulturālisma piemēru Latvijā – 1 punkts (kopā – 2 punkti). 
Par katru saskatīto un komentēto pozitīvo un negatīvo pazīmi mūsdienu sabiedrībā –  
1 punkts (kopā – 2 punkti). 
Kopā par uzdevumu – 7 punkti. 
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4. uzdevums. 
Aplūkojiet attēlus! Atbildiet uz jautājumiem! 

   

A B C 

4.1. Kuram kultūras periodam vai gadsimtam atbilst attēlos redzamie objekti? 

A  _______________________________________________________________________  

B  _______________________________________________________________________  

C  _______________________________________________________________________  

4.2. Izmantojot dotos attēlus un savas zināšanas, nosakiet, kādas parādības vai izpausmes 
ir pārmantotas gandrīz nemainīgas! 
A  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

B  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

C  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

4.3. Raksturojiet, kādu domāšanas veidu pārstāvēja katra no jūsu minētajām kultūrām 
(mitoloģisko, reliģisko, filozofisko)! Vai tas ietekmēja doto objektu būvniecību? Argumentējiet 
savu viedokli! 
A  _______________________________________________________________________  

Arguments  ________________________________________________________________  

B  _______________________________________________________________________  

Arguments  ________________________________________________________________  

C  _______________________________________________________________________  

Arguments  ________________________________________________________________  
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4.1. Par katru pareizi minētu laikmeta kultūru – 1 punkts (kopā – 3 punkti). 
4.2. Par katru minēto principu – 1 punkts (kopā – 3 punkti). 
4.3. Par katru minētu domāšanas formu – 1 punkts (kopā – 3 punkti). 
Par katru argumentētu atbildi – 1 punkts (kopā – 3 punkti). 
Kopā par uzdevumu – 12 punkti. 
 
Kopējais skaits – 37 punkti. 
Vērtēšanas skala 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punkti 0–3 4–7 8–11 12–14 15–18 19–23 24–27 28–31 32–34 35–37 
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Ievadvērtēšana 
tematam "Subkultūras" 

Ievadvērtēšanas forma – diskusija. 
Diskusijas mērķis ir diagnosticēt skolēnu zināšanas par jauniešu kultūru. 
 
1. uzdevums. Aplūkojiet grafiti zīmējumu un atbildiet uz jautājumiem! 
 
Ar kuru sabiedrības slāni saistāma grafiti mākslinieku kustība? Pamatojiet atbildi! 
 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 
Kā dažādu sabiedrības slāņu paustās vērtības vai antivērtības var ietekmēt viena otru? 
Kā tas izpaužas konkrētajā darbā? 
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2. uzdevums. 
Aplūkojiet attēlus un atbildiet uz jautājumiem! 

             
A  

Kārlis Padegs. Madonna ar ložmetēju, 1932. 
B  

Leonardo da Vinči. Madonna Litta, 1490. 

 
C 

Fotogrāfs Patriks Demašeljē. Pirelli kalendārs, 2008. 
 



 

62 

Kādas kultūras laikmetam raksturīgākās iezīmes saskatāmas šajos attēlos? 
A  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

B  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

C  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Raksturojiet, kā mainījies sievietes (Madonnas) tēls mākslā, pamatojoties uz savām 

minētajām laikmetam raksturīgajām iezīmēm! 

A  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

B  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

C  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  
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Nosakiet mākslas darbu kultūras tipu (jutekliskais, idenacionālais vai ideālistiskais)! 
A  _______________________________________________________________________  

B  _______________________________________________________________________  

C  _______________________________________________________________________  

 
Kā attiecīgajā laikā pastāvošā vērtību sistēma ietekmējusi mākslas darbu filozofisko jēgu? 
A  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

B  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

C  _______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  
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