Konkursa
“Jaunais kultūras kanons (1991-2013)”
nolikums
Mērķis
Veicināt skolēnu interesi par Latvijas kultūras vērtībām, kas ir radītas laikā no 1991.- 2013.
gadam, un popularizēt kulturoloģijas, kā arī citus humanitāro un sociālo zinātņu mācību
priekšmetus.
Uzdevumi
1. Iesaistīt skolēnus Latvijas kultūras vērtību izpētē, kuras radītas laikā no 1991.-2013.
gadam, akcentēt kultūras vērtību atšķirības dažādās sabiedrības grupās.
2. Rosināt diskusiju jauniešu vidū par Latvijas kultūras mantojumu un tā attīstību laikā un
telpā.
3. Veicināt pilsonisko līdzdalību un paplašināt skatījumu uz Latvijas kultūras kanonu.
Dalībnieki
Latvijas vispārizglītojošo skolu 10. – 12. klašu skolēni un mākslas un mūzikas skolu vecāko
kursu skolēni.
Norise
Konkursa visu norisi kopumā organizē Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Republikas
Kultūras ministrija, Valsts Izglītības satura centrs, Socioloģijas un kultūrizglītības asociācija.
Konkurss notiek divās kārtās.
Pirmā kārta (reģionālā) – Valmierā, Rēzeknē, Liepājā, Jelgavā, Rīgā, ko organizē
novada projekta vadītājs (augstskolu pārstāvis).
Otro kārtu organizē Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Republikas Kultūras ministrija,
Valsts Izglītības satura centrs, Socioloģijas un kultūrizglītības asociācija. Otrā kārta notiek
Rīgā, Latvijas Kultūras akadēmijā, Dzirnavu 46, Zirgu pastā.
Pirmā kārtas norise
 Izglītības iestādē izveido komandu, trīs skolēnu sastāvā.
 Izpilda pieteikuma formu un nosūta uz e-pastu: zpc@lka.edu.lv līdz 9.12.2013.
 Novada konkursa vadītājs informē izglītības iestādes par konkursa I kārtas norises
vietu un precizē norises laiku.
 Pirmā kārta notiek novadu kultūras centros laikā no 13.-17.01.2014.
 Pēc konkursa I kārtas tiek izvirzītas divas komandas uz II kārtu Rīgā.

Pirmās kārtas uzdevums
1. Skolēni izveido savu Latvijas kultūras kanona vērtību sarakstu, iekļaujot tajā pēc
izvēles trīs vērtības, kas radītas Latvijā II brīvvalsts laikā no 1991. līdz 2013. gadam,
kādās no Latvijas kultūras kanonā pārstāvētajām septiņām nozarēm: arhitektūra un

dizains, kino, literatūra, mūzika, skatuves māksla, tautas tradīcijas, vizuālā māksla.

2. Jāpiedāvā vienu piemēru katrā izvēlētajā nozarē, kas atbilst sekojošiem kritērijiem:
 vērtība, kas simbolizē nacionālo identitāti un/vai jauniešiem aktuālu kultūras
artefaktu savā novadā vai pilsētā
 vērtība, kas zināma sabiedrībā Latvijā vai ārzemēs;
 vērtība, kas tiks pārmantota nākamajās paaudzēs.
3. Uzdevuma izpildē tiks ņemta vērā komandu argumentācijas prasme, pamatojot
izvēlēto vērtību atbilstību minētajiem kritērijiem.
4. Izveidot Power Point
prezentāciju un sagatavot līdz 10 minūtēm garu
uzstāšanos, kurā iepazīstināt ar izvēlētajām vērtībām ekspertu komisiju un pārējās
komandas.
Pirmās kārtas koordinatori un norises datums
Novads

Pilsēta, vieta

Koordinators

Datums
(13.-17.01.14.)

Vidzeme

Valmiera
Valmieras kultūras centrs

Solveiga Boicova
solveigakb@inbox.lv

13. janvāris

Kurzeme

Liepāja
Liepājas universitāte

Arturs Medveckis
arturs.medveckis@liepu.lv

14. janvāris

Zemgale

Jelgava
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

Lita Vēvere
lita.vevere@gmail.com

15. janvāris

Rīgas
reģions

Rīga
Latvijas kultūras koledža

Evita Zaķe
evita.zake@lkk.gov.lv

15.janvāris

Latgale

Rēzekne
Latgales vēstniecība GORS

Evita Vitane
evita.vitane@rezekne.lv

17. janvāris

Otrā kārta notiek Latvijas Kultūras akadēmijā (Zirgu pastā, Dzirnavu ielā 46, Rīgā)
2014. gada 7. februārī (precīzi norises laiki tiks norādīti uzaicinājumā).
1. daļā uzaicinātās skolu komandas sacentīsies klātienē, saņemot papildus uzdevumu.
Katrai komandai uzdevuma veikšanai būs nepieciešams dators un pagarinātājs.
2. daļā notiks fināla uzvarētāju apbalvošana.
Darbu vērtēšana un apbalvošana
Konkursa komisija noteiks 2. kārtas fināla uzvarētājus (1.- 3.vieta) pēc iegūto punktu skaita.
Konkursa 1.- 3. vietu ieguvēji saņems diplomus un Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas
Kultūras ministrijas speciālbalvas.

Visi konkursa dalībnieki saņems apliecinājumu par dalību konkursa finālā.
Konkursa koordinators
Latvijas Kultūras akadēmija
e-pasts: zpc@lka.edu.lv
projekta koordinatore – Agnese Hermane, tālr. 29296861 agnese.hermane@lka.edu.lv
projekta vadītāja - LKA pārstāve Anda Laķe, tālr. 29411108
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
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas mājas lāpā http://www.km.gov.lv
Izmantojamie informācijas resursi
http://www.letonika.lv
http://www.kulturaskanons.lv
http://www.kultura.lv
Citi materiāli, kuros pieejama informācija par Latvijas kultūras vērtībām.

