
Atbildes uz UNESCO ZINĀŠANU SPĒLES jautājumiem  
 
1.1. Tēma: UNESCO pasaulē  
 
1. Cik dalībvalstis šobrīd ir UNESCO? 

a. 179 
b. 197 
c. 195 

 
2. Pēc dalībvalstu skaita pasaulē UNESCO ir  

a. Vislielākā starpvaldību organizācija 
b. Otrā lielākā starpvaldību organizācija 
c. Trešā lielākā starpvaldību organizācija 

 
3. Kādas valsts pārstāve šobrīd ir UNESCO ģenerāldirektore? 

a. Vācijas 
b. Bulgārijas 
c. Beļģijas 
 

 
 
1.2. Tēma: UNESCO un zinātne  
 

1. Caur kādām programmām UNESCO īsteno zinātnes jomu pasaulē? 
a. Sociālo un Humanitāro zinātņu programmām 
b. Dabas zinātņu un Sociālo un Humanitāro zinātņu programmām 
c. Dabas zinātņu un Sociālo zinātņu programmām 

 
2. Kādu programmu UNESCO izveidoja, lai veicinātu sadarbību starp valstīm īpaši sabiedrības 

izglītošanā par dabas resursu pārvaldību? 
a. „Cilvēks un atmosfēra” 
b. „Cilvēks un biosfēra” 
c.  „Mana daba”  

 
3. UNESCO zinātnes jomā īsteno starptautisko programmu „Sievietēm zinātnē”. Kurš partneris 

atbalsta šo programmu, nodrošinot stipendiju?   
a. Maybelline 
b. L’ORÉAL 
c. Oriflame 



1.3. Tēma: UNESCO un izglītība 
 

1. Kā sauc UNESCO koordinētu globālo kustību, kuras mērķis ir nodrošināt izglītības 
pamatvajadzības ikvienam pasaules iedzīvotājam?  
a. „Globālā izglītība” 
b. „Izglītība visiem”  
c. „Zinātne visiem” 

 
2. UNESCO skolu tīkls, kura mērķis ir efektīvāka dažādu inovāciju integrēšana izglītībā caur „labās 

prakses” piemēriem un jauniem mācību materiāliem ir: 
a. Prakses skolu projekts 
b. Asociēto skolu projekts 
c. Stāstu skolu projekts 

 
3. Kurš no UNESCO skolu projektiem visvairāk īsteno izglītības programmu „Izglītība ilgtspējīgai 

attīstībai”? 
a. Asociēto skolu projekts 
b. Stāstu skolu projekts 
c. Baltijas jūras projekts 

 

1.4. Tēma: UNESCO un kultūra 
 
1. Kurā mantojuma sarakstā iekļauts Rīgas vēsturiskais centrs?   

a. Pasaules kultūras mantojuma sarakstā 
b. UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā 
c. „Pasaules atmiņa” starptautiskajā sarakstā 

 
2. Kurā sarakstā iekļauta Baltijas dziesmu un deju svētku tradīcija? 

a. UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā 
b. UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā sarakstā 
c. Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu sarakstā 

 
3. Cik pasaules mantojuma un nemateriālā kultūras mantojuma vērtības kopā ir iekļautas UNESCO 

starptautiskajos sarakstos?  
a. 2 
b. 3 
c. 4 

 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011


1.5. Tēma: UNESCO Latvijā 

 
1.Kad Latvija pievienojās UNESCO? 
 a. 1991. gadā  
 b. 1992. gadā 
 c. 1994. gadā 

 
 2.Kāds statuss ir UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai? 
 a. Nevalstiska organizācija 
 b. Valsts institūcija 
 c. Biedrība 

 
3.Kas ir UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas prezidents Latvijā? 
 a. Latvijas Republikas Izglītības ministrs/e 

b. Latvijas Republikas Kultūras ministrs/e 
 c. Latvijas Republikas Ministru prezidents/e 
 

 
 
 
1.6. Tēma: UNESCO un Zināšanu sabiedrība 
 

1. Kādu institūciju UNESCO uzskata par būtisku informācijas pieejamības nodrošinātāju 
sabiedrībai? 

a. Informācijas centrus 
b. Bibliotēkas 
c. Ministrijas 

 
2. Kura no programmām nav attiecināma uz UNESCO Komunikāciju un informācijas jomu? 

a. Programma „Pasaules atmiņa” 
b. Globālā kustība “Izglītība visiem” 
c. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts 
 

3.Līdzīgu UNESCO atbalstu kā Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektam pasaulē ir saņēmis tikai viens 
projekts  

a. Lietuvas Nacionālās bibliotēkas būvniecība 
b. Francijas Nacionālās bibliotēkas atjaunošana  
c. Aleksandrijas bibliotēkas būvniecība Ēģiptē 



2.1. Tēma: Nemateriālais kultūras mantojums  
 

 
1. Kurā gadā tika pieņemta UNESCO Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu? 

a. 2001. gadā 
b. 2003. gadā 
c. 2006. gadā 

 
2.UNESCO pastāv divi nemateriālā kultūras mantojuma saraksti. Kurā no sarakstiem ir iekļauta Suitu 
kultūrtelpa?  

a. UNESCO Reprezentatīvajā cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā 
b. UNESCO Nemateriālais kultūras un tradīciju mantojuma saraksts 
c. UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā 

 
3. Kura Latvijas vērtība ir iekļauta UNESCO Reprezentatīvajā cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma 
sarakstā? 

a. Dziesmu un deju svētku tradīcija 
b. Latgaliešu kultūrtelpa 
c. Suitu kultūrtelpa 

 
 
2.2. Tēma: UNESCO programma „Pasaules atmiņa” 
 
1.Kurā gadā tika izveidota UNESCO programma „Pasaules atmiņa”? 

a. 1990. gadā 
b. 1991. gadā 
c. 1992. gadā   

 
2. Programmas redzamākā iniciatīva ir reģistri, kas tiek veidoti nacionālā, reģionālā un starptautiskā 
līmenī. Latviju UNESCO „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā pārstāv 

a. Dainu skapis 
b. Liecības par Baltijas ceļu 
c. Abi iepriekš minētie 

 
3. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ir izveidojusi arī programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas 
nacionālo reģistru. Cik nominācijas ir iekļautas šajā reģistrā? 

a. 3 
b. 4 
c. 5 

 



2.3. Tēma: UNESCO Pasaules mantojums 
 
1.Kurā gadā tika pieņemta Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību? 

a. 1994. gadā 
b. 1972. gadā 
c. 1992. gadā 

 
2.Latviju UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā pārstāv Rīgas vēsturiskais centrs un 

a. Daugavas loki 
b. Strūves ģeodēziskā loka divi punkti Jēkabpilī un Sestukalnā 
c. Grobiņas arheoloģiskais ansamblis 

 
3.Cik mantojuma vietas Latvijā ir iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā? 

a. 2 
b. 3 
c. 4 

 

 
 
2.4. Tēma: UNESCO programma „Cilvēks un biosfēra” 
 
1.Kā sauc teritoriju, kas aktīvi līdzdarbojas UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” īstenošanā 
Latvijā? 

a. Rāznas Nacionālais parks 
b. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts 
c. Teiču dabas rezervāts  

 
2. Kāds ir galvenais šīs teritorijas mērķis? 

a. Aizliegt tajā cilvēka klātbūtni, lai nodrošinātu sugu attīstību 
b. Izbūvēt celiņus, lai veicinātu cilvēku piekļuvi 
c. Nodrošināt ainavas, sugu un dabas daudzveidības aizsardzību 

 
3.Minētā teritorija atrodas: 

a. Limbažu, Valmieras un Valkas novadā 
b. Valmieras, Smiltenes un Apes novadā  
c. Gulbenes, Alūksnes un Madonas novadā 

 



2.5. Tēma: UNESCO un Asociēto skolu projekts     
 
1.Šobrīd 180 pasaules valstīs projektā darbojas vairāk nekā  

a. 7000 mācību iestādes 
b. 80000 mācību iestādes 
c. 9000 mācību iestādes 

 
2. Piederība UNESCO ASP tīklam visā pasaulē nozīmē  

a. Skolas saistību ar kādu UNESCO objektu 
b. Skolas kvalitātes zīmi 
c. Lielu skolēnu skaitu skolā 

 
3.Vienā ciklā UNESCO ASP dalībskolas statusu Latvijā skola var iegūt uz 

a.  2 gadiem 
b.  3 gadiem 
c.  4 gadiem 

 

 
 
2.6. Tēma: UNESCO „Stāstu bibliotēkas” 
 
1.Iniciatīvas „Stāstu bibliotēkas” dalībbibliotēku mērķis, organizējot stāstīšanas pasākumus ir iesaistīt 

a. Vecākās paaudzes stāstniekus 
b. Tikai jaunākās paaudzes stāstniekus 
c. Ikvienu interesentu, kas vēlas attīstīt stāstīšanas prasmes 

 
2.Cik šobrīd Latvijā ir „Stāstu bibliotēkas”? 

a.  11 
b.  5 
c.  18 

 
3. „Stāstu bibliotēkas”, mudinot līdzcilvēkus uz sarunu, pilnveidojot klausīšanās un stāstīšanas prasmes 
un savstarpējo pieredzes un zināšanu apmaiņu, visvairāk tiecas veicināt  

a. Paaudžu dialogu  
b. Cilvēku pieplūdumu bibliotēkās 
c. Pasākumu skaitu novados 



 

3.1. Tēma: UNESCO Pasaules mantojums: Strūves ģeodēziskais loks 
 
1.Kas ir Strūves ģeodēziskais loks? 

a. 18.gs. atzīmēti F.G.V. Strūves ceļojuma punkti 
b. Meridiāna loka uzmērīšana (triangulācijas uzmērīšanas ķēde) 
c. Specifiskas astroloģisko novērojumu vietas visā pasaulē 

 
2.Cik Strūves ģeodēziskā loka punkti 10 valstīs tika iekļauti UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā?  

a. 14 
b. 150 
c. 34 
 

3.Kurā Latvijas novadā atrodas Strūves ģeodēziskā loka punkts „Sestukalns” (Ziestu kalns)? 
a. Limbažu novadā 
b. Kuldīgas novadā 
c. Ērgļu novadā 

 

3.2. Tēma: UNESCO programma „Pasaules atmiņa”: Dainu skapis 
 
1.Kas ir Dainu skapja lielākā vērtība? 

a. Unikālās 19. gs. beigās izgatavotās atvilktnītes  
b. Dainu skapja saturs - manuskriptu kopums  
c. Tautas dziesmu vārdu rādītājs un daži nelieli priekšmeti 

 
2. Dainu skapī atrodas 268 815 lapiņas ar tautas dziesmu rindām, kā arī atsevišķi citi teksti (mīklas, 
sakāmvārdi u.c.). Skapī glabājas arī 

a. K. Barona rakstīta dienasgrāmata par viņa ceļojumiem 
b. K. Barona rasējumi līdzīgam skapim 
c. K. Baronam rakstītās vēstules un iesāktais tautas dziesmu vārdu rādītājs 
 

3. Kur tika izgatavots Dainu skapis? 
a. Rīgā 
b. Tartu 
c. Maskavā 

 



3.3. Tēma: UNESCO programma „Pasaules atmiņa”: „Baltijas Ceļš – 
cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības” 
 
1.Kurā gadā nominācija „Baltijas Ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības” tika 
iekļauta UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā? 

a. 2005. gadā 
b. 2007. gadā 
c. 2009. gadā 

 
2. Nomināciju UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajam reģistram sagatavoja eksperti 
no 

a. Latvijas un Lietuvas 
b. Lietuvas un Igaunijas 
c. No visām Baltijas valstīm 

 
3.Kur Latvijā glabājas dokumentu oriģināli par Baltijas Ceļu, kas tika ieļauti UNESCO programmas 
„Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā? 

a. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā 
b. Tautas frontes muzejā 
c. UNESCO Latvijas Nacionālajā komisijā 

 

3.4. Tēma: UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālais saraksts 
 
1. Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā piemīt izcila ainaviskā vērtība un dažādu periodu arhitektūras 
apbūvju apvienojums. Šo vietu papildina arī 

a. Riežupes krastu apbūves 
b. Alekšupītes krastu apbūves 
c. Abavas upes krastu apbūves 

 
2.Grobiņas arheoloģiskā ansambļa pieminekļi veido savstarpēji saistītu elementu kopumu, kas saistīts 
ar  

a. Ķeltu apmetnes vietām  
b. Vikingu apmetnes vietām  
c. Ķoniņu apmetnes vietām 

 
3. Kur atrodas Daugavas loki jeb aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava”? 

a. Daugavpils un Jēkabpils novadā 
b. Krāslavas un Daugavpils novadā 
c. Daugavpils un Ilūkstes novadā  



3.5.Tēma: UNESCO programma „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālais 
reģistrs 
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija 2009. gadā izveidoja programmas „Pasaules atmiņas” Latvijas 
nacionālo reģistru ar mērķi veicināt Latvijas nozīmīgākā dokumentārā mantojuma saglabāšanu, 
pieejamību un atpazīstamību Latvijā un starptautiski.  Šobrīd Latvijas Nacionālajā reģistrā ir iekļautas 
četras nominācijas:  

1.„Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma  spēkstacijas celtniecības 
gaita 1936.-1940.” 
2. „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” 
3. „Raiņa un Aspazijas sarakste 1894.–1929.” 
4. „Latvijas Centrālās Padomes Memorands.  
Rīga, 1944. gada 17. marts”. 

 
1.Kuru no šīm nominācijām glabā Latvijas Kara muzejs (attiecīgais cipars)?  

a. 1. 
b. 3. 
c. 4.  
 

2. Cik muzeji glabā nominācijā iekļautās Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss? 
a. 19 
b. 7  
c. 3 

 
3.Kur var apskatīt Eduarda Krauca fotonegatīvu kolekciju? 

a. Latvijas Nacionālā arhīva laboratorijā 
b. AS „Latvenergo” Enerģētikas muzejā 
c. Tie vairs nav saglabājušies 

 

3.6. Tēma: UNESCO Pasaules mantojums: Rīgas vēsturiskais centrs 
 
1.Kas Latvijā nosaka Rīgas vēsturiskā centra aizsargājamo statusu? 

a. Rīgas iedzīvotāju viedoklis, kas katru gadu tiek apkopots aptaujās 
b. Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums  
c. Rīgas domes pieņemtie lēmumi 
 

2.Kur Rīgas vēsturiskajā centrā atrodas zīme, kas apliecina tā piederību UNESCO Pasaules mantojuma 
sarakstam? 

a. Rātslaukumā 
b. Doma laukumā 
c. Līvu laukumā 

 
3. Veiksmīgu Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu visvairāk apdraud  

a. Laika apstākļi 
b. Festivālu rīkošana 
c. Cilvēku nepārdomāta rīcība 

 

 
*Aicinām izmantot spēles dalībniekiem sagatavotās pateicības, attiecīgajā laukā 
ierakstot skolēna vārdu 



PAR VEIKSMĪGU DALĪBU  
UNESCO ZINĀŠANU SPĒLĒ  
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ATZINĪBA 


