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ANOTĀCIJA 

 

VĀRDS, UZVĀRDS                               Ārija Šumeiko 

METODISKĀS IZSTRĀDNE              Kultūras vērtības Latvijas Kultūras kanonā  

Mērķis: aktualizēt Latvijas Kultūras kanonā ietvertās kultūras vērtības 

Uzdevumi: 

1) apzināt latviešu kultūras mantojumu; 

2) sekmēt izpratni par literatūru kā kultūras sastāvdaļu; 

3) rosināt pārspriedumu rakstīšanā argumentēti izmantot kultūras vai literatūras faktus  

Mērķauditorija: profesionālās vidējās izglītības programmu specialitātes 1.-3. kursa          

  izglītojamie                     

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums:  

metodisko izstrādni var pielietot latviešu valodas un literatūras stundās, gan audzināšanas 

stundās dažādu kursu izglītojamajiem. Tā palīdzēs sagatavoties centralizētā eksāmena latviešu 

valodā 3.daļas uzdevuma sekmīgai izpildei, rakstot pārspriedumu par izvēlēto tematu un 

argumentācijai izmantojot kultūras vai literatūras faktus. 

Uzskates un citi mācību līdzekļi:  

MS Office Power Point prezentācija „Latvijas Kultūras kanons”, darba lapas 

Metodiskās izstrādnes aktualitāte/ novitāte:  

Tā kā mūsdienu izglītības attīstības politika aktualizē izglītojamā vērtību veidošanās procesu, 

kurā nozīmīga vieta ir kultūrai, ir ļoti svarīgi apzināt latviešu kultūras mantojumu, to kultūras 

vērtību kopumu, kas atspoguļo tautas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus, kas iekļauti 

Latvijas Kultūras kanonā. Viens no izglītojamo audzināšanas vadlīnijās minētajiem 

uzdevumiem attieksmes veidošanai ir veicināt izglītojamo piederību Latvijas kultūrtelpai, 

izpratni par vispārcilvēciskajām un kristīgajām vērtībām, latvisko dzīvesziņu, kultūras 

mantojumu, tradīcijām un to saglabāšanu, līdzdalību kultūras mantojuma un tradīciju pārnesē 

un latviskās kultūrtelpas attīstībā mūsdienās. Tas sekmēs ne tikai izpratni par literatūru kā 

kultūras sastāvdaļu, bet arī veidos ikviena izglītojamā kultūras zināšanu pamatu, stiprinot 

piederības izjūtu Latvijai, kā arī palīdzēs sagatavoties centralizētā eksāmena latviešu valodā 

3.daļas uzdevuma sekmīgai izpildei, rakstot pārspriedumu par izvēlēto tematu un 

argumentācijai izmantojot kultūras vai literatūras faktus. 

 

 

 



3 
 

SATURS 

IEVADS  ......................................................................................................................     3 

1. Latvijas Kultūras kanona rašanās un izveide  .............................................     4 

 

1.1 . Kanons – jēdziena izpratne  ....................................................................    4 

 

1.2 Latvijas Kultūras kanona izveide  ...........................................................    4 

 

2.  Latvijas Kultūras kanonā ietvertās kultūras vērtības  ................................   5 

 

3. Literatūra -  kultūras sastāvdaļa Latvijas kultūras kanonā  .......................    8 

 

SECINĀJUMI  .............................................................................................................     9 

LITERATŪRAS SARAKSTS  ....................................................................................   10 

PIELIKUMI  ..................................................................................................................  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

IEVADS 

 

         Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu 

standartiem un izglītības programmu paraugiem nosaka: „ Lai sekmētu izglītojamā sociāli 

aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību, jāpilnveido 

izpratne par kultūras dzudzveidību Latvijas un pasaules kultūras vērtību kontekstā, jāveicina 

ieinteresētība un izpratne par savu vietu sabiedrībā, Latvijas un pasaules kultūras mantojumu, 

atbildīgu iekļaušanos kultūrvides veidošanā, pamatojoties uz demokrātijas principiem un 

humānām vērtībām ”. 

        Viens no izglītojamo audzināšanas vadlīnijās minētajiem uzdevumiem attieksmes 

veidošanai ir veicināt izglītojamo piederību Latvijas kultūrtelpai, izpratni par 

vispārcilvēciskajām un kristīgajām vērtībām, latvisko dzīvesziņu, kultūras mantojumu, 

tradīcijām un to saglabāšanu, līdzdalību kultūras mantojuma un tradīciju pārnesē un latviskās 

kultūrtelpas attīstībā mūsdienās. Lai šos uzdevumus veiksmīgi iekļautu mācību un 

audzināšanas darbā, pedagogam ir jāmeklē arvien jaunas iespējas šo uzdevumu veiksmīgai 

izpildei.  

         Latviešu valodas un literatūras skolotājam ir svarīga loma izglītojamo ieinteresētības 

rosināšanā kultūras vērtību izzināšanā, tāpēc kā viena no iespējām ir izglītojamo 

iepazīstināšana ar Latvijas Kultūras kanonā ietverto mākslas darbu un kultūras vērtību 

kopumu, īpaši uzsverot sasniegumus literatūrā.  

        Izglītojamie , līdzīgi kā kanona izveides sākumposmā, tiek rosināti uzrakstīt, viņuprāt ,10 

latviešu klasiskās kultūras vērtības  mūzikā, mākslā, literatūrā u.c., tad tiek piedāvāta MS 

Office Power Point prezentācija „Latvijas Kultūras kanons”, kurā viņi iepazīstas ar pārskatu 

par to, kas ir  kanons, kā veidojās Latvijas kultūras kanons, kuras nozares tajā ir iekļautas, kuri 

mākslas darbi ir iekļauti, salīdzina ar pašu rakstīto, iesaistās dažādās aktivitātēs, diskusijās un  

darba lapu pildīšanā. 
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1. LATVIJAS  KULTŪRAS  KANONA  RAŠANĀS  UN  IZVEIDE 

1.1.Kanons- jēdziena izpratne 

Vārda „kanons” oriģinālnozīme ir ‘niedre, olekts’, kas tika izmantota gan kā mērinstruments, 

gan mērvienība. 

Jēdziena „kanons” mūsdienu izpratnes pamatā ir grieķu „kanōn” (‘paraugs, mēraukla, 

norma’), kam laika gaitā izveidojušās vairākas nozīmes: – tas, kas ir obligāts, vispārpieņemts; 

reliģijā – dogma, noteikums, rituāls, ko ieviesusi un sankcionējusi baznīca;  

mākslā – vispārpieņemtu stingru likumu kopums, kas reglamentē mākslas darba kompozīciju, 

kolorītu u. tml.;  

mūzikā – daudzbalsīgas mūzikas forma, kurā divas vai vairākas balsis izpilda vienu un to pašu 

melodiju, ko tās uzsāk secīgi cita pēc citas.  

Vispārinot „kanons” ir etalons, vērtību un principu modelis, ko izmanto, lai noteiktu, vai 

kaut kas ir labs vai slikts, pieņemams vai nepieņemams.  

Mākslā un kultūrā „kanons” ietver divas nozīmes: 

 1) kvalitatīvu, nozīmīgu, ietekmīgu, autoritatīvu darbu kolekcija;  

2) noteikumi, metodes, paraugs, kā pareizi mākslinieciski izteikties kādā noteiktā mākslas vai 

kultūras jomā, žanrā.  

Tiek uzskatīts, ka kanonam ir liela nozīme izglītībā un personības attīstībā – pēc noteiktas 

kultūras „klasikas” akceptēšanas, cilvēkam ir vieglāk attīstīt savu individuālo gaumi un 

intereses. 

1.2. Latvijas Kultūras kanona izveide 

Latvijas kultūras kanons ir izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību 

kopums, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus kultūrā.  

Kanonā iekļautas Latvijas kultūru raksturojošas vērtības dažādās mākslas jomās, kurām 

vajadzētu veidot ikviena Latvijas iedzīvotāja kultūras pieredzes pamatu, nodrošinot piederības 

izjūtu Latvijai. Kanons izveidots arī kā līdzeklis kopējas kultūras atmiņas radīšanai un 

izplatīšanai.   

 Darbs pie Latvijas kultūras kanona veidošanas tika uzsākts 2007.gada nogalē. Praktiskais 

darbs pie kanona veidošanas tika uzsākts 2008. gada sākumā. Tika izveidotas ekspertu darba 

grupas septiņās nozarēs:  

 Arhitektūra un dizains,  

 Kino, 

  Literatūra, 

  Mūzika,  

 Skatuves māksla,  

 Tautas tradīcijas,  

 Vizuālā māksla 



6 
 

2. LATVIJAS  KULTŪRAS  KANONĀ  I ETVERTĀS  VĒRTĪBAS 

 

2009.gada janvārī tika publiskots Latvijas Kultūras kanona galīgais variants. Šobrīd Kultūras 

kanonu veido 99 kultūras vērtības: 

 Arhitektūra un dizains ( 18 vērtības): 

 Latviešu viensēta un tās elementi 16.—21. gs. 

 Vecrīgas siluets 13.—21. gs. 

 Rundāles pils 1736—1740, 1763—1768 

 Kristofs Hāberlands 1750—1803 

 Reinholds Šmēlings 1840—1917 

 Ata Ķeniņa ģimnāzija Rīgā, Tērbatas iela 15/17 1905 

 Koka ēku kolekcija Rīgā (Ķīpsala, Kalnciema iela un Mūrnieku iela) 18.—21. 

gs. 

 Dzintaru koncertzāle 1936—2008 

 Salaspils memoriāls 1967 

 Dailes teātris 1959—1976 

 Andris Kronbergs (1951) 

 Gunārs Birkerts (1925) 

 Etnogrāfiskais sēdeklis — stulpiņš 17.—21. gs. 

 Rīgas pils Sūtņu akreditācijas zāles interjers 1923—1929 

 Fotoaparāts "Minox" 1936—1937 

 Mopēds "Rīga 12" 20. gs. 70. gadu beigas — 80. gadu sākums 

 Latvijas plakāti 20. gs. 70.—80. gadi 

 Latvijas nauda 

 

 Kino ( 12 vērtības): 

 "Lāčplēsis" (1930) 

 "Baltie zvani" (1961) 

 "Purva bridējs" (1966) 

 "Elpojiet dziļi..." ("Četri balti krekli", 1967) 

 "Nāves ēnā" (1971) 

 "Ceplis" (1972) 

 "Ābols upē" (1974) 

 "Vecāks par desmit minūtēm" (1978) 

 "Vanadziņš" (1978) 

 "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" (1981) 

 "Vai viegli būt jaunam?" (1986) 

 "Šķērsiela" (1988) 

 

 Literatūra ( 14 vērtības), 

 

 

 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvie%C5%A1i
https://lv.wikipedia.org/wiki/Viens%C4%93ta
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vecr%C4%ABga
https://lv.wikipedia.org/wiki/Rund%C4%81les_pils
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kristofs_H%C4%81berlands
https://lv.wikipedia.org/wiki/Reinholds_%C5%A0m%C4%93lings
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ata_%C4%B6eni%C5%86a_%C4%A3imn%C4%81zija
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABga
https://lv.wikipedia.org/wiki/T%C4%93rbatas_iela_(R%C4%ABga)
https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%B6%C4%ABpsala
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kalnciema_iela_(R%C4%ABga)
https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C5%ABrnieku_iela_(R%C4%ABga)
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dzintaru_koncertz%C4%81le
https://lv.wikipedia.org/wiki/Salaspils_memori%C4%81ls
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dailes_te%C4%81tris
https://lv.wikipedia.org/wiki/Andris_Kronbergs
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gun%C4%81rs_Birkerts
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Stulpi%C5%86%C5%A1&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABgas_pils
https://lv.wikipedia.org/wiki/Minox
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABga_(mop%C4%93ds)
https://lv.wikipedia.org/wiki/Plak%C4%81ts#Plak.C4.81ts_Latvij.C4.81
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_nauda
https://lv.wikipedia.org/wiki/L%C4%81%C4%8Dpl%C4%93sis_(filma)
https://lv.wikipedia.org/wiki/Baltie_zvani
https://lv.wikipedia.org/wiki/Purva_brid%C4%93js
https://lv.wikipedia.org/wiki/Elpojiet_dzi%C4%BCi
https://lv.wikipedia.org/wiki/N%C4%81ves_%C4%93n%C4%81_(filma)
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ceplis_(filma)
https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%80bols_up%C4%93
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vec%C4%81ks_par_desmit_min%C5%ABt%C4%93m
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vanadzi%C5%86%C5%A1_(le%C4%BC%C4%BCu_filma)
https://lv.wikipedia.org/wiki/Limuz%C4%ABns_J%C4%81%C5%86u_nakts_kr%C4%81s%C4%81
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vai_viegli_b%C5%ABt_jaunam%3F
https://lv.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C4%B7%C4%93rsiela_(filma)
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 Mūzika ( 12 vērtības): 

 

 Emīls Dārziņš (1875—1910) "Melanholiskais valsis" simfoniskam orķestrim 

(1904) 

 Lūcija Garūta (1902—1977) "Dievs, Tava zeme deg!" — kantāte tenoram, 

baritonam, korim un ērģelēm (1943) 

 Jānis Ivanovs (1906—1983) simfonijas (1933—1983) 

 Jurjānu Andrejs (1856—1922) "Pūt, vējiņi" — dziesma jauktam korim (1884) 

 Alfrēds Kalniņš (1879—1951) solo dziesmas (1900—1949) 

 Imants Kalniņš (1941) "Ceturtā simfonija" (1973) 

 Jānis Mediņš (1890—1966) opera "Uguns un nakts" (1913—1919) 

 Emilis Melngailis (1874—1954) "Jāņuvakars" — dziesma jauktam korim 

(1926) 

 Johans Gotfrīds Mītels (1728—1788) 

 Raimonds Pauls (1936) dziesmas 

 Pēteris Vasks (1946) "Musica dolorosa" stīgu orķestrim (1983) 

 Jāzeps Vītols (1863—1948) "Gaismas pils" — balāde jauktam korim (1899) 

 

 Skatuves māksla ( 15 vērtības): 

 

  Eduarda Smiļģa Dailes teātris no 1920. gada līdz 1960. gadam 

 Alfrēda Jaunušana vadītais Nacionālais teātris 

 (LPSR A. Upīša Akadēmiskais drāmas teātris) no 1967. gada līdz 1981. 

gadam 

 Ādolfa Šapiro Jaunatnes teātris 20. gs. 60. un 80.gadi 

 Alvja Hermaņa Jaunais Rīgas teātris no 1993. gada 

 Alekša Mierlauka inscenētais Raiņa "Uguns un nakts" uzvedums Jaunajā 

Rīgas teātrī 1911. gadā 

 Pētera Pētersona iestudētais Aleksandra Čaka "Spēlē, spēlmani" Jaunatnes 

teātrī 1972. gadā 

 Arnolda Liniņa iestudētais Henrika Ibsena "Brands" uzvedums Dailes Teātrī 

1975. gadā 

 Oļģerts Kroders un viņa domu biedru teātris 20. gs. 60. gadu otrajā pusē un 

70.gadu sākumā 

 Pēteris Pētersons un viņa dzejas teātris 20. gs. 60.—70. gadi 

 Māra Ķimele un viņas psihoanalītiskais teātris 

 Antra Liedskalniņa — viena no spilgtākajām dzīvā procesa aktieru tipa 

pārstāvēm Latvijā 

 Uldis Pūcītis — viens no spilgtākajiem dzīvā procesa aktieru tipa pārstāvjiem 

Latvijā 

 Roberta Ligera vadītā "Rīgas pantomīma" 20. gs. 60. gadu beigas — 70. gadi 

 Helēnas Tangijevas-Birznieces radošais ieguldījums Latvijas baleta mākslas 

nozarēs 

 Aleksandrs Lembergs un Latvijas balets 20. gs. 60.—80.gadi 

 

 Tautas tradīcijas ( 13 vērtības): 

  Latvju dainas 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Em%C4%ABls_D%C4%81rzi%C5%86%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Melanholiskais_valsis
https://lv.wikipedia.org/wiki/L%C5%ABcija_Gar%C5%ABta
https://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%81nis_Ivanovs
https://lv.wikipedia.org/wiki/Jurj%C4%81nu_Andrejs
https://lv.wikipedia.org/wiki/P%C5%ABt,_v%C4%93ji%C5%86i_(dziesma)
https://lv.wikipedia.org/wiki/Alfr%C4%93ds_Kalni%C5%86%C5%A1_(komponists)
https://lv.wikipedia.org/wiki/Imants_Kalni%C5%86%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%81nis_Medi%C5%86%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Uguns_un_nakts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Emilis_Melngailis
https://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%81%C5%86uvakars_(dziesma)
https://lv.wikipedia.org/wiki/Johans_Gotfr%C4%ABds_M%C4%ABtels
https://lv.wikipedia.org/wiki/Raimonds_Pauls
https://lv.wikipedia.org/wiki/P%C4%93teris_Vasks
https://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%81zeps_V%C4%ABtols
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gaismas_pils_(dziesma)
https://lv.wikipedia.org/wiki/Eduards_Smi%C4%BC%C4%A3is
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dailes_te%C4%81tris
https://lv.wikipedia.org/wiki/Alfr%C4%93ds_Jaunu%C5%A1ans
https://lv.wikipedia.org/wiki/Nacion%C4%81lais_te%C4%81tris
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Nacion%C4%81lais_te%C4%81tris
https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%80dolfs_%C5%A0apiro
https://lv.wikipedia.org/wiki/Jaunatnes_te%C4%81tris
https://lv.wikipedia.org/wiki/Alvis_Hermanis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Jaunais_R%C4%ABgas_te%C4%81tris
https://lv.wikipedia.org/wiki/Aleksis_Mierlauks
https://lv.wikipedia.org/wiki/P%C4%93teris_P%C4%93tersons
https://lv.wikipedia.org/wiki/Arnolds_Lini%C5%86%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Henriks_Ibsens
https://lv.wikipedia.org/wiki/O%C4%BC%C4%A3erts_Kroders
https://lv.wikipedia.org/wiki/P%C4%93teris_P%C4%93tersons
https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ra_%C4%B6imele
https://lv.wikipedia.org/wiki/Antra_Liedskalni%C5%86a
https://lv.wikipedia.org/wiki/Uldis_P%C5%ABc%C4%ABtis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Roberts_Ligers
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C4%ABgas_pantom%C4%ABma&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Hel%C4%93na_Tangijeva-Birzniece
https://lv.wikipedia.org/wiki/Balets
https://lv.wikipedia.org/wiki/Aleksandrs_Lembergs
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvju_dainas
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 Dziesmu teikšana vilcēju daudzbalsībā 

 Kokles un koklēšana 

 Tautas tērps 

 Lielvārdes josta 

 Dziesmu svētki 

 Rudzu maize 

 Latgales podniecība 

 Jāņi 

 Kapu kopšanas tradīcija 

 Maija dziedājumi pie krusta un mirušo ofīcijs Latgalē un Augšzemē 

 Suitu kultūrtelpa 

 Lībiešu tradicionālā kultūra 

 

 Vizuālā māksla ( 15 vērtības): 

 Nikolauss Sefrenss jaunākais (1662—1710) Liepājas Sv. Annas 

baznīcas altāra retabls (1697) 

 Janis Rozentāls (1866—1916) “Pēc Dievkalpojuma (No baznīcas)” (1894) 

 Vilhelms Purvītis (1872—1945) ainavas: “Pavasara ūdeņi (Maestoso)” 

(~1910), “Ziema” (~1908), “Pavasarī (Ziedonis)” (1933—1934) 

 Johans Valters (1869—1932) «Peldētāji zēni» (~1900) 

 Jānis Jaunsudrabiņš (1877—1962) ilustrācijas Jāņa Jaunsudrabiņa «Baltajai 

grāmatai» (1914) 

 Jēkabs Kazaks (1895—1920) «Bēgļi» (1917) 

 Jāzeps Grosvalds (1891—1920) Strēlnieku sērijas darbi (1916—1917) 

 Teodors Zaļkalns (1876—1972) Sēdošā māmiņa (1916—1923) 

 Kārlis Zāle (1888—1942) Monumentālā tēlniecība: Brāļu kapu 

ansamblis (1924-1936) un Brīvības piemineklis (1931–1935) 

 Darbnīcas «Baltars» porcelāns (1925—1928) 

 Niklāvs Strunke (1894—1966) “Cilvēks, kas ieiet istabā” (1927) 

 Ģederts Eliass (1887—1975) «Pie akas» (~1935) 

 Kārlis Padegs (1911—1940) sērija “Sarkanie smiekli” (1930—1931) 

 Boriss Bērziņš (1930—2002) “Mākslinieks un modelis” (1985) 

 Egons Spuris (1931—1990) cikls “Rīgas proletāriešu rajoni 19. Gs. Beigas, 

20. Gs. Sākums” 20. Gadsimta 70.—80. Gadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Kokles
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvie%C5%A1u_tautast%C4%93rpi
https://lv.wikipedia.org/wiki/Lielv%C4%81rdes_josta
https://lv.wikipedia.org/wiki/Visp%C4%81r%C4%93jie_latvie%C5%A1u_Dziesmu_un_Deju_sv%C4%93tki
https://lv.wikipedia.org/wiki/Rudzu_maize
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latgales_keramika
https://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%81%C5%86i
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kaps
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Maija_dzied%C4%81jumi_pie_krusta&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Miru%C5%A1o_of%C4%ABcijs
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latgale
https://lv.wikipedia.org/wiki/S%C4%93lija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Suiti
https://lv.wikipedia.org/wiki/L%C4%ABbie%C5%A1i
https://lv.wikipedia.org/wiki/Tradicion%C4%81l%C4%81_kult%C5%ABra
https://lv.wikipedia.org/wiki/Nikolajs_S%C4%93frenss
https://lv.wikipedia.org/wiki/Liep%C4%81jas_Sv%C4%93t%C4%81s_Annas_bazn%C4%ABca
https://lv.wikipedia.org/wiki/Liep%C4%81jas_Sv%C4%93t%C4%81s_Annas_bazn%C4%ABca
https://lv.wikipedia.org/wiki/Alt%C4%81ris
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Retabls&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Janis_Rozent%C4%81ls
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vilhelms_Purv%C4%ABtis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ziema_(glezna)
https://lv.wikipedia.org/wiki/Johans_Valters
https://lv.wikipedia.org/wiki/Peld%C4%93t%C4%81ji_z%C4%93ni
https://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%81nis_Jaunsudrabi%C5%86%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%93kabs_Kazaks
https://lv.wikipedia.org/wiki/B%C4%93g%C4%BCi_(glezna)
https://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%81zeps_Grosvalds
https://lv.wikipedia.org/wiki/Teodors_Za%C4%BCkalns
https://lv.wikipedia.org/wiki/K%C4%81rlis_Z%C4%81le
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABgas_Br%C4%81%C4%BCu_kapi
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABgas_Br%C4%81%C4%BCu_kapi
https://lv.wikipedia.org/wiki/Br%C4%ABv%C4%ABbas_piemineklis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Baltars
https://lv.wikipedia.org/wiki/Porcel%C4%81ns
https://lv.wikipedia.org/wiki/Nikl%C4%81vs_Strunke
https://lv.wikipedia.org/wiki/Cilv%C4%93ks,_kas_ieiet_istab%C4%81
https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%A2ederts_Eliass
https://lv.wikipedia.org/wiki/K%C4%81rlis_Padegs
https://lv.wikipedia.org/wiki/Boriss_B%C4%93rzi%C5%86%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Egons_Spuris


9 
 

3. LITERATŪRA -  KULTŪRAS  SASTĀVDAĻA  LATVIJAS 

KULTŪRAS  KANONĀ 

Literatūras kanons cieši saistās ar jēdzieniem „klasika”, „zelta fonds”, ar priekšstatu par 

literatūru, kas tiek atzīta par vērtīgu.  

Kas ir klasika? Vārdam „klasika” ir divas nozīmes: 1.nozīme- rakstnieku, mākslinieku, 

zinātnieku darbi, kas laika gaitā saglabājuši savu vērtību un kļuvuši par neatņemamu kultūras 

sastāvdaļu un 2.nozīme - antīkie literatūras un mākslas darbi.  

 Kas ir literatūra? Literatūra ir vārda māksla, kuras saknes rodamas jau tālā senatnē. 

Latvijas Kultūras kanonā iekļautie  literārie darbi ir lasāmi ne tikai bibliotēkās, bet arī portāla 

„Letonika.lv” sadaļā „Literatūra.”  

 Literatūra ( 14 vērtības): 

 Eriks Ādamsons (1907—1946) "Smalkās kaites" (1937) 

 Vizma Belševica (1931—2005) "Gadu gredzeni" (1969), "Dzeltu laiks" (1987), triloģija 

"Bille" (1995—1999) 

 Uldis Bērziņš (1944) dzeja 

 Rūdolfs Blaumanis (1863—1908) noveles, "Indrāni" (1904) 

 Aleksandrs Čaks (1901—1950) "Mana paradīze" (1932), "Mūžības skartie" (1937—

1939) 

 Regīna Ezera (1930—2002) "Zemdegas" (1977) 

 Jānis Jaunsudrabiņš (1877—1962) "Baltā grāmata" 1921, "Aija" (1911—1925) 

 Reinis un Matīss Kaudzītes (1839—1920; 1848—1926) "Mērnieku laiki" (1879) 

 Kārlis Mīlenbahs (1853—1916) "Latviešu valodas vārdnīca" 

 Jānis Poruks (1871—1911) "Pērļu zvejnieks" (1895) 

 Rainis (1865—1929) "Gals un sākums" (1912), "Uguns un nakts" (1905) 

 Kārlis Skalbe(1879—1945) "Ziemas pasakas" (1913) 

 Ojārs Vācietis (1933—1983) "Si minors" (1982) 

 Imants Ziedonis (1933—2013) "Es ieeju sevī" (1968), "Taureņu uzbrukums" (1988), 

"Epifānijas" 1. un 2. grāmata (1971—1974) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Eriks_%C4%80damsons
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vizma_Bel%C5%A1evica
https://lv.wikipedia.org/wiki/Uldis_B%C4%93rzi%C5%86%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C5%ABdolfs_Blaumanis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Aleksandrs_%C4%8Caks
https://lv.wikipedia.org/wiki/Reg%C4%ABna_Ezera
https://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%81nis_Jaunsudrabi%C5%86%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Br%C4%81%C4%BCi_Kaudz%C4%ABtes
https://lv.wikipedia.org/wiki/K%C4%81rlis_M%C4%ABlenbahs
https://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%81nis_Poruks
https://lv.wikipedia.org/wiki/Rainis
https://lv.wikipedia.org/wiki/K%C4%81rlis_Skalbe
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ziemas_pasakas
https://lv.wikipedia.org/wiki/Oj%C4%81rs_V%C4%81cietis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Imants_Ziedonis
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SECINĀJUMI 

                  Veidojot metodisko izstrādni „Kultūras vērtības Latvijas kultūras kanonā”, tiek 

pētīti dažādi avoti un aktualizētas Latvijas kultūras kanonā ietvertās kultūras vērtības, kā arī 

MS Office Power Point prezentācija „Latvijas Kultūras kanons”sniedz izglītojamajiem 

strukturētu , pārskatāmu nepieciešamo informāciju par šo tēmu.  

             Izglītojamajiem ir iespēja pašiem parādīt savas prasmes gan mūsdienu kultūras norisēs, 

gan senajos klasiskajos darbos, gan digitālajā pasaulē. 

            Tā kā izglītības iestādē mācās ne tikai latvieši, bet arī cittautieši, apzinot izglītojamo 

domas par kultūras vērtībām, var secināt, ka izglītojamie zina arī citu kultūru klasiskos mākslas 

un literāros darbus.  

           Dažādu interaktīvo mācību metožu pielietošana, grupu darbs, darba lapu pildīšana ļauj 

labāk izprast un apgūt Latvijas kultūras kanonā ietvertās vērtības, veido ikviena izglītojamā 

kultūras zināšanu pamatu, stiprinot piederības izjūtu Latvijai.  

          Metodiskā izstrādne palīdz labāk sagatavoties centralizētā eksāmena latviešu valodā 

3.daļai – pārsprieduma rakstīšanai. 
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LITERATŪRAS SARAKSTS 

Dubiņa I., Silava L., Vēvers A., Vīduša I. Literatūra 10.klasei.- R.: Zvaigzne, 2009 

Ministru kabineta noteikumi Nr.281 Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības 

standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem, 2013 

Urbanoviča I., Šūpola R., Vanaga A. Nāc! Latviešu valoda 12.klasei.-R.: Zvaigzne, 2012 

www.dom.lnb.lv 

www.kulturaskanons.lv 

www.lv.wikipedija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lv.wikipedija/
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1.pielikums 

DARBA LAPA 

Rūdolfs Blaumanis ( 1863 – 1908) 

1. Atsauc atmiņā R.Blaumaņa literāros darbus! Atzīmē tos, kurus Tu esi lasījis! 

 

Rūdolfa Blaumaņa kapa piemineklis Ērgļu kapos 

Pasakas, stāsti un noveles 

 "Nezāle" (1887) 

 "Pērkoņa negaiss" (1887) 

 "Paradīzē" (1887) 

 "Aizvien lillā" (1888) 

 "Spijēnos" (1888) 

 "Kā vecais Zemītis pašu nelabo redzējis" (1889) 

 "Raudupiete" (1889) 

 "Īstā līgaviņa" (1890) 

 "Stāsts par cūku, kura runājuse" (1895) 

 "Laimes klēpī" (1898) 

 "Purva bridējs" (1898) 

 "Salna pavasarī" (1898) 

 "Andriksons" (1899) 

 "Nāves ēnā" (1899) 

 "Mopsis jeb Nelaime Tērbatas ielā" (1900) 

 "Dziru Miķelis" (1901) 

 "Stulbenis" (1904) 

 "Vecais cenzors" (1907) 

 "Mēmais precinieks" (1907) 

 "Kā Jānis mācījies par kalēju" (1907) 

 "Koka krusts" (1907) 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Raudupiete


13 
 

 "Velniņi" 

 

Lugas 

 "Zagļi" (1891) 

 "Ļaunais gars" (1892) 

 "Pazudušais dēls" (1893) 

 "Maija" (1893) 

 "Zelta kupris" (1895) 

 "Trīnes grēki" (1897) 

 "Potivāra nams" (1897) 

 "No saldenās pudeles" (1901) 

 "Skroderdienas Silmačos" (1902) 

 "Indrāni" (1904)
[10]

 

 "Ugunī" (1905) 

 "Sestdienas vakars" (1908) 

 

Dzeja 

 "Tālavas taurētājs" (1902) 

 "Kā zagšus" 

 "Mana lūgšana" 

 "Memento!" 

 "Pērkons" 

 "Renatus" 

 "Šūpuļa dziesma" 

 "Tautasdziesma" 

 "Vēl tu nezini" 

 "Zelta jaunība" 

 "Ziedonis klāt" 

 "Ziema" 

2. Kādas atziņas Tu guvi no R.Blaumaņa ..............................................(darba 

nosaukums)? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Paldies par darbu! 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Skroderdienas_Silma%C4%8Dos
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C5%ABdolfs_Blaumanis#cite_note-10
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2.pielikums 

 DARBA LAPA 

Jānis Jaunsudrabiņš ( 1877- 1962) 

Lasi J.Jaunsudrabiņa biogrāfiju un izraksti viņa literāro darbu nosaukumus!  

 

Jānis Jaunsudrabiņš (dzimis 1877. gada 25. augustā, miris 1962. gada 28. augustā) bija 

latviešu rakstnieks, gleznotājs, grāmatu ilustrators un viens no pirmajiem latviešu mākslas 

teorētiķiem un kritiķiem. Neatkarīgo mākslinieku vienības biedrs un priekšsēdētājs. 

Dzimis 1877. gada 25. augustā Neretas "Krodziņos" kalpu ģimenē. 1880. gadā nomira 

rakstnieka tēvs, pēc tam ģimene pārcēlās uz "Riekstiņiem", “Baltajā grāmatā” sauktajām 

“Mūsmājām”. Mācījās Neretas pagastskolā (1886— 1892), dzīvoja "Valašiņās", "Āriņos", 

"Šausmānos" "Liepiņās"), pēc tam Panemunes skolā Lietuvā (1892—1893), kur mācības 

notika krieviski.  

No 1893. gada strādāja par palīgskolotāju Neretas pagastskolā un pie skolotāja mācījās vācu 

valodu, tad no 1895. līdz 1897. gadam mācījās Vecsātu zemkopības skolā. 

1896. gadā “Latviešu Avīzes“ iespieda Jaunsudrabiņa dzejoli “Ziemas nakts”, kas 

sacerēts Eduarda Veidenbauma un Treimaņa — Zvārguļa ietekmē. No 1898. gada 

strādāja Remtē par lauksaimniecības speciālistu. No 1899. līdz 1904. gadam mācījās Blūma 

zīmēšanas un glezniecības skolā, vienlaikus papildinoties Jaņa Rozentāla studijā Rīgā. 1901. 

gadā apprecējās ar Līzi Sproģi un 1902. gadā viņiem piedzima meita Lilija. 1905. gadā 

pārcēlās uz Minheni uz 3 mēnešiem, lai papildinātu zināšanas glezniecībā. 1906.— 1907. gadā 

viņa Rīgas dzīvoklī bija apskatāma Jaunsudrabiņa gleznu pirmā izstāde. Šajā laikā viņš tulkoja 

Hamsunu, sarakstīja garstāstu “Vēja ziedi“ un notika viņa pirmās lugas “Traģēdija“ pirmizrāde. 

1908.—1909. gadam kopā ar ģimeni dzīvoja Berlīnē. 1910.— 1913. gadā 

dzīvoja Mīlgrāvī Burtnieku namā. Iznāca viņa tēlojumu grāmata “Kolorēti zīmējumi”, 

Hamsuna stāstu tulkojumi, Bokačo “Dekamerona” tulkojums, tēlojumu krājums “Mani 

draugi”. Sāka darbu pie “Baltās grāmatas” un romāna “Aija”. 1913.— 1915. gadā dzīvoja savā 

mājā Pļaviņās un sarakstīja stāstu krājumus "Dzīve", “ Debess vārti” un romāna "Aija" 2. daļu. 

Pirmā pasaules kara laikā devās bēgļu gaitās un no 1915. līdz 1918. gadam dzīvoja Kaukāzā, 

satikās ar Ernestu Birznieku-Upīti, P. Rozīti un citiem literātiem, tapa stāsti “Vasara”, 

“Kaukāzs“, ”Gredzens“, romāns “Nāves deja“, stāstu sērija “Kaukāza vēstules“, arī dzejolis 

“Kā sniegi kalnu galotnēs“. 

1924. gadā par Kultūras fonda stipendiju devās uz Parīzi, Luksemburgu, Kapri 1933. gadā 

sarakstīja romānu “Jaunsaimnieks un velns“. 1935. gadā garsstāstu “Uršulīte“. 

1935. gadā izšķīrās ar otro sievu, atstāja savas mājas, devās ceļojumos un dzīvesvietas 

meklējumos pa Latviju. Dzīvoja Sabilē, Ilūkstē. Savus tā brīža pārdzīvojumus atklājis 

psiholoģiskajā romānā “Neskaties saulē“. 1937. gada pavasarī dzīvoja Mežaparkā un savu 60. 

dzimšanas dienu pavadīja klusi un vienmuļi. Iepazinās ar trešo sievu Frīdu Balodi, nodibināja 

ģimeni un uzcēla māju Ropažos. Sarakstīja romānu “Augšzemnieki” Šajā laikā daudz laika 

rakstnieks, sevišķi vasarās, pavadīja un saviem darbiem ierosmi smēlās arī netālu no 

Annasmuižas (Juglas), Suntažu pagasta "Dēliņos". Sevišķi rakstniekam patika staigāt pa 

Ķoderu pilskalnu jeb Lielā Vīra gultu, no kuras lejup pavērās skats uz gleznaino Mazās Juglas 

upi. Taču 1940. gadā Berta Pīpiņa uzrakstīja pret J. Jaunsudrabiņu vērstu rakstu “Sievas un 

sievas“. Tapa aprakstu krājums “Redzēts, dzirdēts, justs“. 

https://lv.wikipedia.org/wiki/1877._gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/25._augusts
https://lv.wikipedia.org/wiki/1962._gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/28._augusts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Neatkar%C4%ABgo_m%C4%81kslinieku_vien%C4%ABba
https://lv.wikipedia.org/wiki/25._augusts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Neretas_pagasts
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Neretas_pagastskola&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Panemune
https://lv.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%81cu_valoda
https://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%81cu_valoda
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Vecs%C4%81tu_zemkop%C4%ABbas_skola&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvie%C5%A1u_Av%C4%ABzes
https://lv.wikipedia.org/wiki/Eduards_Veidenbaums
https://lv.wikipedia.org/wiki/Remte
https://lv.wikipedia.org/wiki/Bl%C5%ABma_skola
https://lv.wikipedia.org/wiki/Bl%C5%ABma_skola
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ja%C5%86a_Rozent%C4%81la_studija
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABga
https://lv.wikipedia.org/wiki/Minhene
https://lv.wikipedia.org/wiki/Berl%C4%ABne
https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%ABlgr%C4%81vis
https://lv.wikipedia.org/wiki/P%C4%BCavi%C5%86as
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kauk%C4%81zs
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ernests_Birznieks-Up%C4%ABtis
https://lv.wikipedia.org/wiki/P%C4%81vils_Roz%C4%ABtis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Par%C4%ABze
https://lv.wikipedia.org/wiki/Luksemburga
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kapri&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Sabile
https://lv.wikipedia.org/wiki/Me%C5%BEaparks
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Fr%C4%ABda_Balode&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ropa%C5%BEi
https://lv.wikipedia.org/wiki/Berta_P%C4%ABpi%C5%86a
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1942. gadā sāka rakstīt “ Zaļo grāmatu “ un romānu “Nauda“. 1943. gadā 93 gadu vecumā 

nomira rakstnieka māte, kuru apbedīja Garkalnes kapos. Sarakstīja stāstu krājumu ”Dzīves 

šūpoles”. Ilustrēja daudzas grāmatas.  

Tulkoja Hamsunu, Mopasāna “Mīluli“, Kostēra “Pūcesspieģeli“ un citus autorus. 

Otrā pasaules kara beigās, nevēlēdamies sadarboties ar komunistisko režīmu, J. Jaunsudrabiņš 

devās bēgļu gaitās.  No 1944. — 1947. gadam dzīvoja Vācijā, DP nometnēs un dažādās 

vietās — Bīlefeldē, Bindē, Verfenē un citur. Sarakstīja “Piemini Latviju!“, “Kapri“ , “Bez 

Dzimtenes”. 1946. gadā uzraksta atmiņas par bēgšanu no Latvijas un pirmajiem gadiem Vācijā 

“Es stāstu savai sievai” (papildināts variants iznāk 1951. gadā. Šis darbs tika izdots arī Vācijā 

2007. gadā). 1948. gadā pārcēlās uz Kērbeku Mēnes ezera
 
krastā esošā mājā, kuru vēlāk 

nosauca par Mēnesnīcu. 1950. gadā iznāca “Zaļā grāmata”. 1957. gadā Zviedrijā izdeva 

autobiogrāfiju “Mana dzīve”. Bija iecere rakstīt “Raibo grāmatu”, kas neīstenojās. 

Miris 1962. gada 28. augustā, apbedīts Kērbergas kapsētā. 

1997. gadā 13.septembrī pārapbedīts Neretā Ķišķu kapos. 

Jaunsudrabiņa mājās "Riekstiņos" iekārtots memoriālais muzejs. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3.  Cik literāros darbus Tu esi uzrakstījis! 

_______________________ 

Paldies par darbu! 

  

https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Garkalnes_kapi&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Mopas%C4%81ns
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0arls_de_Kost%C4%93rs&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%81cija
https://lv.wikipedia.org/wiki/B%C4%ABlefelde
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Binde_(pils%C4%93ta_V%C4%81cij%C4%81)&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Verfene&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C4%93rbeka&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C4%93nes_ezers&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/28._augusts
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C4%93rbergas_kaps%C4%93ta&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/13._septembris
https://lv.wikipedia.org/wiki/Nereta
https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%B6i%C5%A1%C4%B7u_kapi
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3.pielikums 

DARBA LAPA 

LASĪTPRASME 

1.Atzīmē ar + to, ko Tu jau zināji, ar ! to, ko uzzināji jaunu par Latvijas Kultūras 

kanonu! 

Latvijas kultūras kanons, tā izveides gaita Latvijas kultūras kanons ir izcilāko un ievērojamāko 

mākslas darbu un kultūras vērtību kopums, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos 

sasniegumus kultūrā.  

 Kanonā iekļautas Latvijas kultūru raksturojošas vērtības dažādās mākslas jomās, kurām 

vajadzētu veidot ikviena Latvijas iedzīvotāja kultūras pieredzes pamatu, nodrošinot piederības 

izjūtu Latvijai. Kanons izveidots arī kā līdzeklis kopējas kultūras atmiņas radīšanai un 

izplatīšanai.)  

Latvijas kultūras kanona ideja radās 2007. gada beigās, to iniciēja toreizējā kultūras ministre 

Helēna Demakova.  

Diskusijas par Latvijas kultūras kanona nepieciešamību aizsāka Kultūras ministrijas 

organizētais konferenču cikls „Septiņas māsas”, īpaši tā noslēguma konference „Latvijas 

kultūras kanons – saliedētas sabiedrības stūrakmens” 2007. gada 6. decembrī. 

 Praktiskais darbs pie kanona veidošanas tika uzsākts 2008. gada sākumā. Latvijas kultūras 

kanona izveidi nodrošināja Kultūras ministrija. 

 Tika izveidotas ekspertu darba grupas septiņās nozarēs: Arhitektūra un dizains, Kino, 

Literatūra, Mūzika, Skatuves māksla, Tautas tradīcijas, Vizuālā māksla. 

 Katrā darba grupā tika iesaistīti pieci eksperti – atzīti nozares profesionāļi (izņēmums bija 

skatuves mākslas darba grupa, kur darbojās seši eksperti).  

Kultūras kanona vērtību atlasē darba grupām netika noteikti vienoti kritēriji, katras nozares 

eksperti paši lēma par atlases kritērijiem.  

Piemēram, vizuālās mākslas jomā tika stingri nolemts akcentēt tikai tos māksliniekus, kuri 

vairs nav mūsu vidū.  

Savukārt filmu nozares sarakstā tika iekļauti konkrēti darbi, kas iezīmē svarīgus pagriezienus 

Latvijas kinomākslā, neatkarīgi no to popularitātes.  

Arhitektūras un dizaina nozares ekspertu darba grupa: arhitekti Jānis Dripe, Jānis Lejnieks un 

Ieva Zībārte, Dizaina informācijas centra projektu vadītāja Inese Pētersone un Latvijas 

Arhitektūras muzeja vadītāja Ilze Martinsone. 

 Kino nozares ekspertu darba grupa: kinozinātniece Valentīna Freimane, kinokritiķe Dita 

Rietuma, filozofs Uldis Tīrons, kinorežisors Jānis Putniņš un kinožurnāliste Kristīne Matīsa.  

Literatūras nozares ekspertu darba grupa: rakstnieks un literatūrkritiķis Guntis Berelis, 

literatūrzinātnieks Raimonds Briedis, literatūrzinātnieks un kritiķis Gunārs Bībers, rakstniece 

Nora Ikstena un izdevējs Reinis Tukišs.  

Mūzikas nozares ekspertu darba grupa: „Latvijas Radio 3” direktore Gunda Vaivode, 

muzikologs Mikus Čeže, komponisti Juris Karlsons un Rolands Kronlaks, žurnāla „Mūzikas 

Saule” galvenais redaktors Orests Silabriedis. 

 Skatuves mākslas nozares ekspertu darba grupa: Latvijas Kultūras akadēmijas rektors 

Jānis Siliņš, teātra zinātnieces un kritiķes Lilija Dzene, Silvija Radzobe, Līga Ulberte un Guna 

Zeltiņa, baleta māksliniece un horeogrāfe Gunta Bāliņa.  
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Tautas tradīciju nozares ekspertu darba grupa: folkloras pētniece Dace Bula, Latvijas 

Universitātes profesore Janīna Kursīte, filozofe, folkloras aktīviste Māra Mellēna, 

etnomuzikologs Valdis Muktupāvels, nemateriālā kultūras mantojuma speciāliste, folkloriste 

Signe Pujāte.  

Vizuālās mākslas nozares ekspertu darba grupa: Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore 

Māra Lāce, mākslas zinātnieks Eduards Kļaviņš, Rundāles pils muzeja direktors Imants 

Lancmanis, mākslas zinātnieces Laima Slava un Kristiāna Ābele.  

Visu septiņu darba grupu koordinētāja un Latvijas kultūras kanona patronese bija Māra Lāce. 

Darba grupas strādāja visu 2008. gadu. 

 Latvijas kultūras kanona veidošana tika organizēta trīs kārtās. Vispirms eksperti atlasīja 60, 

viņuprāt, ievērojamākās vērtības savā nozarē. Otrajā kārtā, kas noslēdzās 2008. gada novembrī, 

eksperti sabiedrībai prezentēja 30 izcilākās vērtības no iepriekš 8 izveidotā 60 vērtību saraksta. 

Katras nozares 30 izcilāko vērtību saraksts tika nodots sabiedrības apspriešanai. Kanona 

veidošana noslēdzās ar 12 vērtību noteikšanu katrā nozarē. Latvijas kultūras kanona galīgais 

variants tika publiskots 2009. gada janvārī. Kultūras ministrijas atvēlētais budžets Latvijas 

kultūras kanona projekta īstenošanai bija 45 000 latu, kas paredzēja gan konferences 

organizēšanu 2007. gadā, gan ekspertu darba samaksu un publisko diskusiju organizēšanu. Par 

kanona veidošanas sarežģīto procesu liecina otrās un trešās kārtas rezultāti – tikai divām darba 

grupām izdevās ievērot projekta nolikumā noteikto vērtību skaitlisko sistēmu „60 - 30 - 12”.  

Vienīgā darba grupa, kas otrajai kārtai spēja noteikt 30 vērtības, bija kino nozares eksperti. 

Trešajai (noslēguma) kārtai 12 vērtībās iekļāvās tikai kino un mūzikas nozares darba grupas. 

Vidēji nozaru darba grupas otrajā kārtā izvirzīja 31–35 vērtības, kanona beigu kārtai – 13–18 

vērtības. Izņēmums ir vienīgi tautas tradīciju darba grupa, kas sabiedriskajai apspriešanai 

izvirzīja 27 vērtības, trīs vakances atstājot sabiedrības izvēlei. Diemžēl sabiedrības iesaiste 

kanona veidošanā aprobežojās ar viedokļa paušanu, noteikt vai izvēlēties kanonā iekļaujamās 

vērtības atbilstoši nolikumam bija pilnvaroti tikai darba grupu eksperti.  

Rezultātā no otrajā kārtā izvirzītājām 218 vērtībām Latvijas kultūras kanons tika izveidots par 

nepilna simta Latvijas kultūras vērtību esenci.  

Šobrīd kultūras kanona izveide ir noslēgusies un to veido 99 kultūras vērtības septiņās nozarēs: 

– Arhitektūra un dizains (18 vērtības), – Kino (12 vērtības), – Literatūra (14 vērtības), – 

Mūzika (12 vērtības), – Skatuves māksla (15 vērtības), – Tautas tradīcijas (13 vērtības), – 

Vizuālā māksla (15 vērtības).  

Kanona logo autors ir mākslinieks, dizainers Kirils Kirasirovs. Tas veidots kā karodziņš – 

pieturzīme, kas norāda īpaši atzīmējamas vietas Latvijas kultūrvidē. 

 Kultūras kanona vērtību uzskaitījums un apraksts pieejams kanona tīmekļa vietnē, kā arī citos 

informācijas avotos.  

2.Kura no Latvijas Kultūras kanona nozarēm Tevi ieinteresēja, pamato kāpēc! 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Paldies par darbu!  


