
 

 
Konkursa “Latvijas kultūras kanons 21.gs. jaunietim” 

 
nolikums 

 
Saskaņā ar Kultūras un radošās industrijas izglītības attīstības programmu 2009.– 2013. 
gadam un LR Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas iniciatīvu sabiedrībā tiek 
aktualizēta diskusija par kultūras kanonā iekļaujamajām vērtībām. 
 

Mērķis 

Popularizēt kulturoloģijas mācību priekšmetu, veicinot skolēnu interesi par kultūras un 
radošajām industrijām, un, apzinot Latvijas kultūras mantojumu, sekmēt līdzdalību 
mūsdienu kultūras procesos. 
 
Uzdevumi 
1. Iesaistīt skolēnus ar Latvijas kultūras kanonu saistīto jautājumu izpētē.   

2. Veicināt pilsonisko līdzdalību un savstarpējo sadarbību Latvijas kultūras kanona 

analīzē. 

3. Rosināt diskusiju jauniešu vidū par kultūras vērtībām un to dažādību Latvijā. 

 
Dalībnieki 
Latvijas vispārizglītojošo skolu 10. – 12.klašu skolēni un mākslas un mūzikas skolu vecāko 
kursu skolēni. 
 
Norise 
Konkurss notiek divās kārtās. Skola jāpiesaka konkursam līdz 2012.gada 10.novembrim, 
nosūtot veidlapu (1.pielikums) uz e-pasta adresi skia2010@inbox.lv.  
 
Pirmā kārta notiek izglītības iestādē. Konkursa organizatori līdz 19.novembrim 
elektroniski nosūta atlases uzdevumus. Izglītības iestādē izveido komandas, pa trim 
skolēniem katrā, kuras savstarpēji sacenšas. 
Izglītības iestādes izveidota vērtēšanas komisija darbus novērtē un labākās komandas 
darbu izvirza uz otro kārtu, nosūtot Latvijas Kultūras akadēmijai, Kultūras, socioloģijas un 
menedžmenta katedrai (Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003) līdz 12.decembrim (pasta zīmogs) 
vai elektroniski līdz 14.decembrim uz e-pasta adresi skia2010@inbox.lv  ar norādi 
„Konkursam „Latvijas kultūras kanons 21.gs. jaunietim” protokolu (2.pielikums) un labākās 
komandas darbu ar izpildītiem atlases uzdevumiem. 
Iesūtītos darbus konkursa vērtēšanas komisija izvērtēs un 20 labāko darbu komandas 
izvirzīs uz 2. kārtu. Informācija par uzaicinātajiem dalībniekiem un otrās kārtas norisi tiks 
nosūtīta elektroniski līdz 4. janvārim. 
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Otrā kārta notiks Latvijas Kultūras akadēmijā (Zirgu pastā, Dzirnavu ielā 46, Rīgā) 2013. 

gada 24. vai 25. janvārī (precīzi norises laiki tiks norādīti uzaicinājumā). 1.daļā 

uzaicinātās skolu komandas sacentīsies klātienē. Katrai komandai uzdevumu veikšanai 

būs nepieciešams dators un pagarinātājs. 2.daļā notiks fināla uzvarētāju apbalvošana. 

 

Darbu vērtēšana un apbalvošana 

Konkursa komisija noteiks 2. kārtas fināla uzvarētājus (1.-5.vieta) pēc iegūto punktu 

skaita. Konkursa 1.-5.vietu ieguvēji saņems diplomus un Latvijas Kultūras akadēmijas un 

Kultūras ministrijas speciālbalvas. Visi konkursa dalībnieki saņems apliecinājumu par 

dalību konkursa finālā. 

 

Konkursa koordinators 

Socioloģijas un kultūrizglītības asociācija (SKIA). E-pasta adrese: skia2010@inbox.lv . 

Kontakttālrunis: Evija Rozentāle, mob.tel. 26529362 

Informācija par konkursu pieejama Latvijas Kultūras akadēmijas mājas lapā 

http://www.lka.edu.lv/ un Valsts izglītības satura centra (VISC) mājas lapā 

http://www.visc.gov.lv 

 

Izmantojamie informācijas resursi 

www.kulturaskanons.lv  

Citi  materiāli, kuros pieejama informācija par Latvijas kultūras kanona vērtībām. 
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