
Kultūras kanona konkursa
2018 / 2019 nolikuma 

projekts: ideja
Anda Laķe, LKA prorektore zinātniskajā 
darbā, konkursa kuratore



Kultūras kanona konkursa 
stratēģiskie mērķi

Sekmēt:

kultūras mantojuma saglabāšanu;

kultūras mantojuma sociālā, ekonomiskā un radošā potenciāla
izmantošanu;

Latvijas kultūras kanonā nosaukto vērtību aktualizēšanu;

Pievērst uzmanību sabiedrības kultūras procesu daudzveidībai un
vērtību sistēmu atšķirībām;

Veicināt skolēnu radošumu;

Veicināt pilsonisko līdzdalību Latvijas kultūrtelpas veidošanā.



Atskats

Latvijas Kultūras akadēmija Kultūras kanona konkursu skolu 
jaunatnei rīko kopš 2012. gada; 

2018./2019.mācību gadā plānots septītais Kultūras kanona 
konkurss;

Ik gadu konkursam tiek dots jauns konkursa uzdevumus, kas
mudina tā dalībniekus no dažādām perspektīvām pētīt un radoši
atspoguļot aktuālas Latvijas kultūras un mākslas dzīves
norises saistībā ar Latvijas kultūras kanonu;

Līdzšinējo konkursu uzdevumi, Nolikumi un videomateriāli
ievietoti Kultūras kanona mājaslapā

https://kulturaskanons.lv/kulturas-kanona-konkurss/


Kultūras kanona 
īsfilmas

Mājas maize. Kultūras tradīcija Grigānu ģimenē

Ucināmās dziesmas. Kultūras tradīcija Vaivodu ģimenē

Sudraba piņģerota stāsts. Kultūras tradīcija ģimenē

Mellupu dzinējs. Kultūras tradīcija Mellupu ģimenē

Aulmaņi. Kultūras tradīcija Aulmaņu ģimenē

https://www.youtube.com/watch?v=Ly0c9YzhVTg&t=163s
https://www.youtube.com/watch?v=bLhIBYMoGFA
https://www.youtube.com/watch?v=wgUWegPNqCo&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=xDe647iQVes&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=mN_-SyU9yR8


Kultūras kanona konkurss 
2018./2019.mācību gadā

Konkurss «Kultūras kanons manā skolas somā»;

2018./19. mācību gadā ikgadējā Kultūras kanona
konkursa moto būs Kultūras kanona vērtības
mūsdienu Latvijas kultūras dzīvē un katra
jaunieša skolas somā;

 Konkursa iecere kā rezultātu paredz kultūras kanona
vērtībās un aktuālajā kultūras piedāvājumā balstītu
skolēnu kultūras programmas izveidi un diskusiju
par strīdīgi vērtētiem kultūras notikumiem,
tradīcijām, vērtībām.



Jaunā konkursa idejas 
pamatojums

Kultūras un izglītības procesu aktualitātes:

Latvijas skolas somas iniciatīva 

Jaunā kultūras mantojuma saglabāšanas 
politika, nemateriālā kultūras mantojuma 
saraksta izveide

https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/
http://www.lnkc.gov.lv/nozares/nematerialais-kulturas-mantojums/


Liela nozīme ir programmas „Latvijas skolas soma” sasaistei

ar Kultūras kanonu. Tas uzskatāms par sava veida ieteikumu

krātuvi tam, ar ko sākt Latvijas izzināšanu, vienlaikus

akcentējot mūsu vērtību daudzveidību. Kultūras kanons ir

sava veida pamats, uz kura mēs kā sabiedrība un kā katrs

cilvēks varam atsperties, dodoties nākamajā valsts simtgadē,

augot līdzi laikam un paši veidojot šo jauno laiku, ne esot tā

pasīviem vērotājiem. Latvijas valsts simtgades svinību

programma aicina svinēt svētkus priecīgi, un tas nozīmē arī

darīt darbus un mācīties priecīgi. Te nu Latvijas kultūras

vērtību apgūšana jaunā, mūsdienīgā veidā ir īsti vietā.

https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/

https://kulturaskanons.lv/
https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/


Konkursa norise 3 
kārtās

1.Kārta – reģionālā 2018. 15.-19. oktobris 
reģionos;

2.Kārta – radošais seminārs 2019. gada 11. 
janvāris - LKA Teātra mājā "Zirgu pasts”;

3.Kārta  - fināls 2019. gada 25. janvāris -
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.



Pirmās kārtas uzdevums
Izveidotās komandas 3 skolēnu sastāvā 

• izpēta kultūras kanona mājas lapu https://kulturaskanons.lv un kultūras kanona 
vērtības

• Iepazīstas ar dažādu mākslas jomu (teātris, deja, mūzika, vizuālā māksla, 
literatūra, kino),  kultūras mantojuma iestāžu (muzeji, bibliotēkas) un kultūras 
pasākumu rīkotāju aktuālo kultūras piedāvājumu

• Aktuālajā kultūras piedāvājumā saskata pasākumus, kuriem ir  saikne ar  
kultūras kanona vērtībām

• No šiem pasākumiem veido savām interesēm piemērotu kultūras pasākumu 
programmu (TOP), kuru vēlētos apmeklēt

• Pasākumu programmas izveidē iesaista skolas un klases biedrus 

• Argumentē un pamato savu izvēli

https://kulturaskanons.lv/


Izpildot uzdevumu

• !!! Svarīgi, lai konkrēta vērtība tiktu saistīta ar reāls
pasākums, kuru apmeklēt (muzejs, izrāde, 
koncerts, dzejas lasījumi, kino utt.) 

• iepazīties ar dazādu mākslas jomu un pasākumu 
veidu piedāvājumu

• aptvert dažādas Latvijas teritorijas (piemēram, 
vidzemnieki meklē notikumus Kurzemē, rīdzinieki 
Latgalē, zemgaļi Vidzemē utt.).



1.kārtas uzdevums

Izpētītas 99 Latvijas 

kultūras kanona vērtības

Iegūta informācija par 
aktuālajiem kultūras 
pasākumiem

Skolēnu interesēm 

atbilstoši 

pašu atlasīti

7 top 

kultūras pasākumi



Rezultāts

Skolēni ir iesaistīti Latvijas skolas somas 
satura atlasē;

Skolēni attīsta un paplašina savas kultūras 
vajadzības;

Skolēni saskata saikni starp kultūras 
mantojumu un aktuālo kultūras dzīvi



2.kārta

Radošais seminārs

Ko no jaunradītajiem kultūras 
artefaktiem saglabāt un kā?

Kam to vajag šodien?

Kam vajadzēs rīt? 



Fināls

Simtgades gada (2018) jaunais kultūras 
mantojums

 izvēlēties notikumu no simtgades 
programmas, kuram potenciāls kļūt par 
kultūras mantojuma daļu 21.gadsimta 
Latvijas iedzīvotājiem

Identificēt jaunā kultūras mantojuma 
saglabāšanā ieinteresēto kopienu 
(mantojuma kopienu)



Jautājums skolotājiem

• Kādas ir labākās uzdevumu vērtēšanas 
stratēģijas radošiem uzdevumiem?

• Kā vērtēt uzdevumu izpildi, ja nav vienas 
pareizās atbildes?

• Kā redz Kultūras Kanona konkursa attīstības 
iespējas?


