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Pērn tika aktualizēts 2008. gadā izveidotais
Latvijas kultūras kanons. Projekta „Latvijas
kultūras kanona vērtību popularizēšana
Latvijas publiskajās bibliotēkās” ietvaros
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku
attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais
centrs ir sagatavojis konsultatīvu materiālu
„Latvijas kultūras kanons un tā izmantošanas
iespējas bibliotēkā”. Izdevums sagatavots,
lai veicinātu Latvijas kultūras kanona
izmantošanu un popularizēšanu bibliotēkās,
tādējādi pievēršot uzmanību kanona
vērtībām, kā arī rosinot diskusijas par valsts
un tautas vērtībām vispār.
Izdevums piedāvā plašu un daudzveidīgu
informāciju par Latvijas kultūras kanonu.
To ievada kanona jēdziena skaidrojums
un Latvijas kultūras kanona tapšanas
gaitas apraksts. Bibliotekāru redzesloka

paplašināšanai sniegts ieskats Latvijas
kultūras kanona priekšvēsturē, informācija
par Dānijas un Nīderlandes kultūras
kanoniem, kā arī citiem noderīgiem
starptautiskiem un citu valstu kultūras vērtību
sarakstiem. Tāpat izdevumā atspoguļota
kanona aktualizācija 2013. gadā un galvenās
ar Latvijas kultūras kanona veidošanu un
aktualizāciju saistītās diskusijas. Materiāla
pēdējā nodaļā ir apkopotas idejas un
ieteikumi kanona praktiskai izmantošanai
bibliotēkās. Praktiskā nodaļa kā noslēguma
nodaļa izvēlēta tādēļ, ka veiksmīgas
praktiskās darbības pamatā visbiežāk
ir pirms tam labi iepazīta teorētiskā
informācija. Izdevumu noslēdz izmantoto
informācijas avotu saraksts un pielikumi.
Izdevuma mērķauditorija ir visas Latvijas
bibliotēkas, kas allaž bijušas ievērojams
atbalsts sabiedrības kultūrizglītībā. Laikā,
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kad politiskās attieksmes un nepietiekamo
finanšu līdzekļu dēļ ir aktualizējies jautājums
par nemitīgi sarūkošo kultūrizglītības
minimumu, bibliotēkas kļūst par nozīmīgiem
atbalsta punktiem kultūrizglītības laukā.
Izdevuma veidotāji cer, ka sagatavotais
materiāls būs informācijas un iedvesmas
avots darbam ar Latvijas kultūras kanonu
un palīdzēs tā vērtībām nokļūt pie ikviena
Latvijas iedzīvotāja. Kurš cits, ja ne mēs
paši, lai daudzina savas vērtības, uztur tās
dzīvas un nodod mantojumā nākamajām
paaudzēm?
* Izdevumu ieteicams izmantot elektroniski, lai
būtu pieejamas tajā ievietotās saites uz interneta
resursiem. (Visas saites ir izceltas trekninātā slīprakstā
un atveramas, uzklikšķinot uz tām ar peli.)

Saturs

Pielikumi

Kanons - jēdziena nozīme un interpretācija

1. pielikums: Informācijas resursi par
Latvijas kultūras kanonu un tajā ietvertajām
vērtībām

Latvijas kultūras kanons, tā izveides gaita
Latvijas kultūras kanona veidošanas
priekšvēsture

2. pielikums: Aptaujas “33 grāmatas, kurām
jābūt ikvienas latviešu ģimenes bibliotēkā“
rezultāti

Kultūras vērtību saraksti pasaulē
Latvijas kultūras kanona paraugs - Dānijas
kultūras kanons
Veiksmīga un rezultatīva kanona piemērs Nīderlandes vēstures un kultūras kanons
Latvijas kultūras kanona aktualizācija
Kanons darbībā - idejas kultūras kanona
praktiskai izmantošanai

3. pielikums: Aptaujas “Latviešu literatūras
100+1“ rezultāti
4. pielikums: Kanona vērtību izvēles anketu
paraugi
5. pielikums: Plakāts “Nīderlandes vēstures
un kultūras kanona vērtības uz laika ass“
6. pielikums: Izmantotajos informācijas
avotos sastopamie Latvijas kultūras kanona
apzīmējumi

Izmantotie informācijas avoti
7. pielikums: Konkursā “Jaunais kultūras
kanons (1991-2013)“ nosauktās vērtības
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Kanons – jēdziena nozīme un
interpretācija
Vārda „kanons” oriģinālnozīme ir
‘niedre, olekts’, kas tika izmantota gan
kā mērinstruments, gan mērvienība.
Terminoloģijā šis jēdziens ar ebreju, grieķu
un latīņu valodas starpniecību ienācis no
Babilonijas. (24; 25) 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. (74)
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. (24) Piemēram, literatūras kanons
cieši saistās ar jēdzieniem „klasika”, „zelta

fonds”, ar priekšstatu par literatūru, kas
tiek atzīta par vērtīgu. (25; 48) Amerikāņu
literatūrkritiķis Harolds Blūms (Harold
Bloom, dz. 1930) uzskata, ka bez kanona
(un arī bez tā kritikas) iespējams tikai teksts,
ne literatūra. Piederība kanonam garantē
kvalitāti, tāpēc kanons palīdz orientēties,
salīdzināt, izvērtēt visu, kas rodas kādā
nozarē. (39; 49) 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. (57)

literatūras. (42; 48) Jāpiebilst, ka, piemēram,
literatūras kritiķi nekad nav vēlējušies savus
izveidotos kanonus darīt svētus: Šekspīrs
varbūt bija dižens, taču viņš nebija Dievs.
(48) Vēsturiskā pieredze gan liecina, ka
iekļaušana kanonā tomēr piešķir noteiktu
oficiālu statusu un nodrošina acīmredzamas
prioritātes, piemēram, pieejamību,
garantiju, ka šie darbi tiks lasīti, par tiem
būs interese. (39)

Kanona izveide ir cieši saistīta ar tādiem
jautājumiem kā vērtēšana, kritēriji,
iekļaušana/izslēgšana, diskriminācija,
ideoloģija, vara. (5) Viens no vērtēšanas
modeļiem varētu būt universālas estētiskas
vērtības, kas dažos darbos ir atspoguļotas,
bet citos ne. Otru vērtēšanas modeli varētu
saistīt ar atziņu, ka darba mākslinieciskā vai
estētiskā vērtība pamatojas tā uzbūvē, kas
ļauj to interpretēt aizvien no jauna. (25) Daži
zinātnieki gan apgalvo, ka literāro vērtību
nerada pats teksts, bet gan to tam piešķir
sabiedrība. (48)

Arī „kultūras kanons” var būt saprotams
vairākās nozīmēs – gan kā kultūras vērtību
saraksts, gan kā paraugs vai mēraukla,
gan konkrēts darbs. (4) Kultūras kanona
definīcija ir atkarīga gan no kultūras
jēdziena izpratnes, gan kanona jēdziena
interpretācijas. Tā kā mūsdienās kultūras
jēdziens tiek uzskatīts par vienu no
plašākajiem, daudznozīmīgākajiem un
sarežģītākajiem jēdzieniem humanitārajās
zinātnēs (55), arī kultūras kanona definīcija
var atšķirties pēc tā, kas tiek ņemts par
pamatu kultūras jēdziena izpratnei,
norobežojumam utt. Jāatceras, ka ar kultūru
tiek saprastas ne tikai daudzveidīgās cilvēka
darbības sfēras, bet arī pasaules uztveres
un domāšanas modeļi, likumi, normas –
viss, kas apliecina cilvēka eksistences jēgu
noteiktā laikposmā. (3)

Kristiešu teoloģijā ar terminu „kanons”
tiek apzīmēts oficiāli atzītu svēto grāmatu
kopums – tās Bībeles grāmatas, kuras
Baznīca atzinusi par īstām un dieva
iedvesmotām, tādēļ patiesām, normatīvām
un šķiramām no pārējās kristietības
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Kultūras kanons, nacionālais kultūras
kanons

Tāpat kultūras kanona definīcija un saturs
ir atkarīgs no kanona veidotāju mērķiem.
Valodniece Maija Baltiņa piedāvā šādu
kultūras kanona definīciju: „nozīmīgu, izcilu,
unikālu vērtību kopums, kam piemīt vai laika
gaitā tiek piešķirts parauga vai mērauklas
statuss”. (4) Jāsaka gan, ka šī definīcija
varētu būt par pamatu elitāru vērtību
saraksta veidošanai. Par globalizācijas
izraisīto identitātes meklējumu rezultātā
tapušo kultūras kanonu mērķi tiek uzskatīts
mēģinājums rast vērtību orientierus savas
kultūras un identitātes apzināšanā, veidot
atpazīstamības zīmes, lai atšķirtu sevi
citu kultūru un identitāšu vidū. (49) Lai
precīzāk raksturotu šos kanonus, lietojams
termins „nacionālais kultūras kanons”, kas
vērtību atlasi ierobežo gan vēsturiski, gan
ģeokulturāli. Nacionālais kultūras kanons
dod iespēju noskaidrot valstiski (nacionāli)
vienojošas kultūras vērtības, kā arī iedzīvināt
lokālās vērtības – mākslas, arhitektūras,
literatūras, valodas (dialektu, izlokšņu)
pieminekļus. (49) Nacionālie kultūras
kanoni pamatā radušies kā kultūrpolitikas
reakcija uz globalizāciju, imigrāciju,
multikulturālismu, kultūras relatīvismu un
tiek izmantoti, lai atsvaidzinātu nacionālo
identitāti un veicinātu saliedētību. (12)
Katrai sabiedrībai un kultūrai ir rakstīts vai
nerakstīts kanons – tādu mākslas darbu
un vērtību kopums, kas tiek uzskatīts par
centrālo grupas pašdefinēšanā. Kultūras

kanons spēlē ievērojamu lomu sabiedrības
attīstībā: ja kāds ir iemācījies sazināties
kultūras ietvaros, kļuvis šai kultūrai lojāls,
viņam ir vieglāk kļūt neatkarīgam no šīs
kultūras un iekļauties citās kultūrās. (57)
Kanons un vara
Pret kanonu kā varas instrumentu valda
dažāda attieksme. Kanona pretinieki
uzskata, ka tā ir politiski ideoloģiska
konstrukcija, kas pilda izslēgšanas un
norobežošanas funkciju un diskriminē
vērtības, kas palikušas ārpus kanona. (25)
Īpaši pret kanonu iestājas postmodernā
sabiedrība. 20. gadsimta otrajā pusē
populāras bija kritiskās teorijas, feminisma,
antirasisma un citu līdzīgu novirzienu
piekritēju diskusijas par kanonu kā
„veco, mirušo eiropiešu sarakstu”, kas
neatspoguļo patieso attiecīgā laika
sabiedrības situāciju un viedokli. (78) Viens
no spilgtākajiem kanona atbalstītājiem –
amerikāņu literatūrkritiķis Harolds Blūms –
1994. gadā laida klajā izdevumu „Rietumu
kanons: laikmetu grāmatas un virzieni”
(„The Western Canon: The Books and
School of the Ages”). Lai gan mēģinājumi
apkopot visu laiku labākos Rietumu
literatūras un filozofiskās domas paraugus
nav peļami, zinātnē dominē viedoklis, ka
t.s. rietumu mantojums jeb kanons ir šaura
un ierobežojoša pasaules perspektīva.
(57) Tāpat tiek uzskatīts, ka sankcionētam
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sarakstam, kura izveidošanai izmantoti tādi
kritēriji kā „pareizs”, „labs”, „ieteicams”
vai „nacionāls”, demokrātiskā sabiedrībā
nav vietas. Stingri saraksti, kas regulē
mākslas un kultūras izmantošanu, vēsturiski
raksturīgi autoritārisma un totalitārisma
režīmiem. (24) Par kanona autoritāro un
totalitāro dabu runā arī literatūrzinātniece
Ausma Cimdiņa: „Kanonizācija ir reliģijas
joma, bet kultūrā valda dekanonizācija,
aktualizācija.” (9)
Taču ir viedoklis, ka demokrātiskā
sabiedrībā uz kanonu var raudzīties arī
citādi – brīvāk, plašāk, daudzveidīgāk.
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore
Māra Lāce atzīst, ka „kanons” ir visai
problemātisks vārds, ar kuru parasti tiek
saprasta sastingusi vērtību sistēma. Taču
kanons, viņasprāt, var būt arī paraugs, kuru
ir iespēja radoši izmantot un neizmantot.
(36) Dzejnieks un tulkotājs Uldis Bērziņš
uzskata, ka jebkurš kanons ir interpretācija
– tāda pati interpretācija kā, piemēram,
izglītības programma vai enciklopēdija.
(32) Arī kultūrizglītības eksperte Agnese
Miltiņa pievienojas viedoklim, ka kanonam
nav jābūt neaizskaramai ikona, bet dzīvai,
saprotamai un izmantojamai vērtībai. (49)

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. (46)
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. (46)
Latvijas kultūras kanona ideja radās 2007.
gada beigās, to iniciēja toreizējā kultūras
ministre Helēna Demakova. (44) 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. (44; 47) 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,
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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.
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

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.

otrajā kārtā izvirzītājām 218 vērtībām
Latvijas kultūras kanons tika izveidots par
nepilna simta Latvijas kultūras vērtību
esenci.

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. (73)

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),

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. (27) 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

Latvijas kultūras kanona tīmekļa vietnes sākumlapa
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–– 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. (45)
Kultūras kanona vērtību uzskaitījums un
apraksts pieejams kanona tīmekļa vietnē,
kā arī citos informācijas avotos (sk. 1.
pielikumu).

Latvijas kultūras kanona veidošanas
priekšvēsture

33 grāmatas, kurām jābūt ikvienas latviešu
ģimenes bibliotēkā

Latvijas kultūras kanona priekšvēsturi veido
pasākumi, kuros mēģināts apzināt valsts
un nācijas kultūras vērtības: aptauja par 33
grāmatām, kurām jābūt ikvienas latviešu
ģimenes bibliotēkā, tautas balsojums par
100 ievērojamākajām Latvijas personībām,
aptauja „Latviešu literatūras 100+1” u. c.
Par kanona veidošanas mēģinājumiem
uzskatāmas arī atsevišķas grāmatu sērijas,
piemēram, „Zelta klasika”, „XX gadsimta
klasiķi”, „XX gadsimta romāns”. 2009. gadā
izdevniecībā „Dienas Grāmata” nāca klajā
melomāna, mūzikas kritiķa Klāsa Vāveres
grāmata „101 mūzikas albums vērtīgai
kolekcijai”. Mūzikas gardēžu aprindās
iecienīta ir viņa veidotā kompaktdisku sērija
„Šūpuļdziesmas” („Lullabies”). Uz kanona
statusu pretendē arī literatūrzinātnieces
Ausmas Cimdiņas sagatavotais izdevums
„100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā”
(Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais
apgāds, 2008).

20. gadsimta 90. gadu beigās bija
mēģinājums izdot grāmatu sēriju „33
grāmatas, kurām jābūt ikvienas latviešu
ģimenes bibliotēkā”. 1995. gada nogalē
notika ASV uzņēmuma „Motorola” iniciēta
un sponsorēta aptauja ar šādu nosaukumu.
Aptaujas mērķis bija piesaistīt sabiedrības
uzmanību grāmatām, kas veido pasaules
un latviešu kultūras pamatu, priekšstatu par
pasaules un latviešu literatūru. Paralēli ar
preses starpniecību rīkotajai sabiedrības
aptaujai, kuras laikā tika saņemtas 2000
vēstules un anketas, notika arī 60 ekspertu
– dažādu nozaru lietpratēju – aptauja.
Rezultātā tika izveidoti divi atzītāko autoru
un darbu saraksti: ekspertu saraksts un
sabiedrības saraksts (sk. 2. pielikumu).
Uzņēmuma „Motorola” mērķis bija tulkot,
izdot un popularizēt aptaujā izvirzītos
darbus. Diemžēl sērijā „33 grāmatas, kurām
jābūt ikvienas latviešu ģimenes bibliotēkā”
iznāca tikai trīs grāmatas1. Par idejas
apsīkuma iemeslu tiek uzskatīts apstāklis,
ka vairums abos sarakstos iekļauto grāmatu
latviešu valodā jau bija izdotas (daudzas pat
vairākkārt), līdz ar to izdot šīs grāmatas no
jauna, tikai ar citu sērijas nosaukumu, nebija

jēgas. Lai gan iniciatīva šķiet piedzīvojusi
fiasko, tas tā nebūt nav. Aptauja raisīja
diskusijas un pārdomas par to, kas ir vērtīga
lasāmviela, deva iespēju izvērtēt mājas
bibliotēku, lasīšanas paradumus, pamanīt
kādu vēl neiepazītu vērtīgu izdevumu. Kā
atzinuši aptaujas organizatori, mērķis ir
sasniegts kaut vai tāpēc vien, ka tika radīta
intriga ap grāmatu. (41; 54)
100 Latvijas personību
2004.–2005. gadā sabiedrības ievērību
izpelnījās laikraksta „Latvijas Avīze”,
interneta portāla „Apollo” un Latvijas
Televīzijas rīkotais balsojums par 100
ievērojamākajām Latvijas personībām.
Speciāli izveidota zinātnieku un sabiedrisko
darbinieku ekspertu komisija, kuru vadīja
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis
Jānis Stradiņš, iedzīvotājiem piedāvāja 375
kandidatūras, no kurām bija jāizvēlas 100
izcilākās personības. Balsojums notika 2004.
gada beigās, mēneša laikā – no 1. oktobra
līdz 1. novembrim – tika saņemts 6931
vērtējums. (66)
Aptaujas rezultātā 2006. gadā tika
izdots apjomīgs izdevums „100 Latvijas
personību”. Grāmatu klajā laidusi
izdevniecība „Lauku Avīze” kopā ar

1 Marsela Prusta romāns „Zudušo laiku meklējot” (Rīga : Jumava, 1996), Friča Bārdas dzejoļu krājums „Atgriešanās” (Rīga : Jumava, 1997) un Rainera Marijas Rilkes
dzejoļu krājums „Maltas Laurida Briges piezīmes” (Rīga : Jumava, 1998).
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„Nacionālo apgādu” un tajā atbilstoši
aptaujas rezultātiem apkopotas 100
ievērojamāko Latvijas personību
biogrāfijas2. Grāmata sabiedrībā guva
pozitīvas atsauksmes, vairums iebildumu
skāra ārpus simtnieka palikušās ievērojamās
personības un izdevuma saturiskās un
vizuālās nianses. (17; 79)
Izdevumu „100 Latvijas personību” var
uzskatīt par Latvijas personību kanonu.
Balsojuma ekspertu komisijas loceklis,
mākslas zinātnieks Ojārs Spārītis uzskata, ka
šādas grāmatas derīgi izdot ik pēc paaudzes
maiņas, t. i., 25–30 gadiem. (22)

palīdzību tika izvēlēts 101 visu laiku izcilākais
darbs latviešu literatūrā. Balstoties uz
pētījuma rezultātiem (sk. 3. pielikumu),
literatūras zinātnieki un tulkotāji bija cerējuši
atrast latviešu literatūras kodolu, ko būtu
vērts piedāvāt ārzemju auditorijai. (76)
Sekotāji
Interesanti, ka Latvijas kultūras kanonam
ir ne tikai priekšteči, bet arī sekotāji. 2011.
gadā izdevniecība „Jumava” laida klajā
grāmatu „Latvijas leģendas: par cilvēkiem,
kas dara Latviju lielāku”. Pirmajam sējumam

2012. gadā sekoja otrais un 2013. gadā –
trešais sējums. Izdevuma saturs ir visnotaļ
daudzveidīgs: blakus 21. gadsimta
personībām, rodami ne tikai simts, bet arī
vairākus simtus gadu seni notikumi, kas
aprakstīti viegli lasāmā, populārā valodā.
Uz kanona statusu grāmata nepretendē (ne
tikai tāpēc, ka daļa aplūkoto personību ir
Latvijas kultūras kanona vērtību sarakstā,
bet daļa – nav), taču autoru ideja – vēstīt
par Latvijas leģendārajiem notikumiem un
personībām – ir vērtīga gan no izglītojošā,
gan iedvesmojošā aspekta.

Latviešu literatūras 100+1
2006. gada 9. jūnijā notika Kultūras
ministrijas organizēta konference „Atrasts
tulkošanai: atklātais un atklājamais latviešu
literatūrā”, kas bija veltīta latviešu literatūras
tulkošanas problēmām un perspektīvām,
latviešu literatūras konvertējamībai citu
valstu kultūrvidē, latviešu literatūras
tulkojumu saturam un kvalitātei. (19; 76)
Konferences laikā tika prezentēti aptaujas
„Latviešu literatūras 100+1” rezultāti.
Pētījumu „Latviešu literatūras 100+1” veicis
literatūrzinātnieks Raimonds Briedis, un
tā mērķis bija apzināt latviešu literatūras
nozīmīgāko darbu kopumu – ar balsojuma

Grāmata “Latvijas leģendas“

2 Ar balsojuma rezultātā iegūto 100 personību sarakstu var iepazīties arī portālā „Apollo”. Plašāku informāciju par balsojumu un grāmatu sk. publikācijā „Latvijas kultūras
kanona veidošanas priekšvēsture” Latvijas Bibliotēku portālā.
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Kultūras vērtību saraksti pasaulē
Sarakstu veidošana ir ierasta prakse visiem,
kas vēlas pievērst sabiedrības vai politiķu
uzmanību kādām parādībām, norisēm utt.
Tiek veidoti ne tikai pārdotāko grāmatu,
populārāko mūzikas ierakstu, pelnošāko
izklaides industrijas pārstāvju, ietekmīgāko
politiķu un citi topi, bet arī vērtību
saraksti to aizsardzības un saglabāšanas,
popularizēšanas un sabiedrības izglītošanas
nolūkos. Sarakstu veidošanas process ir
nebeidzams, taču vairums no tiem ik pēc
laika tiek pārskatīts.
Spilgts piemērs ir UNESCO Pasaules
mantojuma saraksts, kura mērķis ir pasaules
kultūras un dabas mantojuma saglabāšana
un aizsardzība. Saraksts ietver pasaules
nozīmīgākās kultūras un dabas mantojuma
vietas, kam piemīt īpašas nozīmes vērtība.
Šobrīd saraksts iekļauj 962 vietas 157
pasaules valstīs, Latviju tajā pārstāv
divas UNESCO atzītas vērtības: Rīgas
vēsturiskais centrs un Strūves ģeodēziskais
loks. Ikviena valsts var veidot arī savu
nacionālo mantojuma sarakstu vērtībām,
kas nākotnē varētu tikt nominētas Pasaules
mantojuma sarakstam. Pasaules mantojuma
Latvijas nacionālais saraksts pašreiz ietver

trīs vērtības: Daugavas lokus, Kuldīgas
vecpilsētu Ventas senlejā un Grobiņas
arheoloģisko ansambli. (53)
Vēl viens pasaules līmeņa piemērs ir
UNESCO programma „Pasaules atmiņa”,
kas izveidota 1992. gadā, lai apzinātu
un saglabātu pasaules dokumentāro
mantojumu, paplašinātu piekļuvi tam
un veicinātu tā izziņu. Redzamākā
programmas iniciatīva ir starptautiskie,
reģionālie un nacionālie reģistri. (52)
Pašlaik UNESCO programmas „Pasaules
atmiņa” starptautiskajā reģistrā iekļauta
301 kolekcija no 102 valstīm. Latviju tajā
pārstāv divas nominācijas: Dainu skapis
un Baltijas Ceļš. (56; 69) 2009. gadā
izveidots programmas „Pasaules atmiņa”
Latvijas nacionālais reģistrs, kurā šobrīd
rodamas piecas nominācijas: „E. Krauca
fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija
– Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita
1936.–1940.”, „Sibīrijā rakstītas vēstules uz
bērza tāss”, „Raiņa un Aspazijas sarakste
1894.–1929.”, „Latvijas Centrālās Padomes
Memorands. Rīga, 1944. gada 17. marts”
un „Tradicionālo prasmju un dzīvesveida
dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924.–
1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos”. (56;
69)

Ir bijuši mēģinājumi veidot t. s. Rietumu
kanonu (Western canon) – piemēram, 1952.
gadā „Encyclopædia Britannica” izdotais
enciklopēdiskais izdevums 54 sējumu
apjomā „Ievērojamas Rietumu pasaules
grāmatas” („Great Books of the Western
World”). Vācu literatūras kanonu izveidojis
poļu izcelsmes vācu literatūrkritiķis Marsels
Reihs-Ranickis (Marcel Reich-Ranicki, 1920–
2013). Viņa apkopojums „Kanons. Vācu
literatūra” („Der Kanon. Die deutsche
Literatur”) iznāca vairākos sējumos laikā no
2002. līdz 2006. gadam. Lai gan izdevumam
bija gan atbalstītāji, gan pretinieki, Vācijā šis
darbs ir iecienīts un populārs.
Dažāda veida sarakstus veido daudzas
pazīstamas izdevniecības un žurnāli,
piemēram, franču laikraksts „Le Monde”
piedāvā „100 Le Monde gadsimta
grāmatas” („Le Monde’s 100 Books of the
Century”)3 , bet vācu žurnāls „Die Zeit”
izdevumu „Zeit 100 grāmatu bibliotēka”
(„ZEIT-Bibliothek der 100 Bücher”)4.5

3 Saraksta pamatā – 1999. gada pavasarī rīkota sabiedrības aptauja par labākajām 20. gadsimta grāmatām.
4 Izdevums nācis klajā 1980. gadā un piedāvā recenzijas par nozīmīgiem pasaules klasikas darbiem. Vācijā tas kļuvis par sava veida kanonu un piedzīvojis jau 13 atkārtotus
izdevumus.
5 Plašāku informāciju par citu valstu pieredzi kultūras vērtību sarakstu veidošanā sk. publikācijā „Kultūras vērtību saraksti pasaulē” Latvijas Bibliotēku portālā.
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Latvijas kultūras kanona paraugs –
Dānijas kultūras kanons
Atzīts, ka ierosme idejai par Latvijas
kultūras kanona veidošanu gūta no Dānijas
kultūras kanona. (44; 64; 65) Pirmoreiz
Dānijas kultūras kanona iniciatīva tika
izziņota 2004. gada decembrī, tās autors
bija toreizējais Dānijas kultūras ministrs
Brians Mikelsens (Brian Mikkelsen). Darbs
pie kanona gatavošanas sākts 2005. gadā.
Tika izveidotas septiņas ekspertu komisijas
atbilstoši galvenajām Kultūras ministrijas
atbildības jomām: literatūra, mūzika,
skatuves māksla, kino, arhitektūra, vizuālā
māksla, dizains un daiļamatniecība. (12)
Katrā komisijā darbojās pieci eksperti,
kuriem bija jānosaka 12 kanona vērtības
savā nozarē. Kopēju un vienotu kritēriju
nebija, katra ekspertu komisija kanona
vērtību atlasei varēja izvēlēties savus
kritērijus atkarībā no nozares specifikas. (44)
Par galvenajiem kritērijiem izkristalizējās
mākslinieciskā kvalitāte un dānisko vērtību
nesējs. Sabiedrība kanona izveidē netika
iesaistīta. (12; 44; 71)
2006. gada janvārī kultūras ministrs
svinīgi atklāja sagatavoto Dānijas kultūras
kanonu. Tas tika prezentēts kā vislabāko,
ietekmīgāko un nezūdošāko Dānijas
kultūras mantojuma vērtību apkopojums.
(13; 15; 24) Sākotnēji kanons sastāvēja no

96 vērtībām septiņās iepriekš minētajās
kategorijās. Vēlāk tas tika papildināts ar
12 bērnu kultūras vērtībām, un 2008. gadā
to veidoja 108 vērtības astoņās nozarēs.
Dānijas kultūras kanons tika izdots grāmatā,
kas iznāca komplektā ar multimediju disku.
Kopumā tika izdoti 175 000 grāmatas
eksemplāri, no kuriem 150 000 bez maksas
tika izplatīti izglītības un kultūras iestādēm,
tajā skaitā bibliotēkām. (13; 46; 73) Tika
izveidota arī speciāla kultūras kanona
tīmekļa vietne ar dažāda līmeņa un veida
materiāliem: filmām, mūzikas ierakstiem,
informāciju par kanonā iekļautajām
vērtībām u. c. 2012. gadā tīmekļa vietne
tika slēgta. Šobrīd vispilnīgāko informāciju
par Dānijas kultūras kanonu tiešsaistē
iespējams rast Dānijas Kultūras ministrijas

tīmekļa vietnē, kur bez maksas PDF
formātā lejupielādējams kanona 2006.
gada izdevums, kā arī papildinātā versija.
Informācijas ieguvei izmantojama arī tīmekļa
vietne „Kulturkanon.dk”, „Wikipedia” un
slēgtās tīmekļa vietnes arhivētā jeb rasmotā
versija.
Kultūras kanona veidošana izraisīja lielu
Dānijas sabiedrības interesi un plašas
diskusijas. Kā nacionālo vērtību saraksts,
kura mērķis ir stiprināt dāniskās vērtības
un dāņu kultūras kopienas apziņu, kanons
ieguva politisku nokrāsu un kontraversālu
slavu. (15; 18) Tiek uzskatīts, ka kultūras
kanona devums vairāk redzams nevis
piedāvātajā vērtību sarakstā, bet izraisītajā
sabiedrības interesē un diskusijās par
kultūras jautājumiem.6 (44)

Dānijas kultūras kanona tīmekļa vietnes rasmotā versija

6 Plašāku informāciju par Dānijas kultūras kanonu un tā veidošanu sk. publikācijā „Kultūras kanonu veidošanas kustība 21. gadsimta Eiropā” Latvijas Bibliotēku portālā.
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Veiksmīga un rezultatīva kanona
piemērs – Nīderlandes vēstures un
kultūras kanons
Diskusiju par kanona izveides
nepieciešamību Nīderlandē izraisīja augošā
imigrantu plūsma un bažas par Nīderlandes
sabiedrības sliktajām vēstures un kultūras
zināšanām. Kanona izveides galvenie
mērķi bija uzlabot iedzīvotāju kultūras un
vēstures zināšanas, saliedēt sabiedrību,
palīdzēt ienācējiem izprast zemi un valsti,
kurā tie dzīvo (50), tāpēc kanonam tika
izvirzīta prasība nodrošināt vienotu izpratni
par Nīderlandes kultūru un vēsturi, sniegt
pārskatu par to, kas ikvienam jāzina par
Nīderlandes vēsturi un kultūru. (8; 44)
Kanona izveide tika sāka 2005. gada
septembrī pēc Nīderlandes Izglītības,
kultūras un zinātnes ministres Marijas
van der Hūvenas (Maria van der Hoeven)
iniciatīvas. (50) Tika izveidota kanona
komiteja no astoņiem neatkarīgiem
dažādu jomu ekspertiem, kas pamatā bija
vēstures un kultūras vēstures pētniecībā
specializējušies profesori un akadēmiķi.
Komitejai tika dots gads, lai izveidotu
kanona melnrakstu un vīziju, kā šo kanonu
izmantot izglītības sistēmā. Kanona
izveides gaitā eksperti intensīvi konsultējās
ar nozares profesionāļiem un kanona
interesentiem – diskusiju forumi internetā

deva iespēju ikvienam Nīderlandes
iedzīvotājam izteikt savu viedokli. (44)
Lai gan sabiedrībai valdības apstiprinātais
Nīderlandes vēstures un kultūras kanons
tika prezentēts jau 2006. gada rudenī,
kanona galīgā – pārstrādātā un pilnveidotā
– versija kopā ar plakātu un kanona tīmekļa
vietni tika izziņota tikai 2007. gadā. (8)
Kanons ietver 50 svarīgākos notikumus
un procesus Nīderlandes vēsturē un
kultūrā. Lai gan kanons tika izdots arī
grāmatas veidā7, galvenā tā informācijas
platforma ir kanona tīmekļa vietne, kas

piedāvā hronoloģiskā kārtībā uz laika ass
izvietotus galvenos Nīderlandes vēstures un
kultūrvēstures pieturas punktus. Šie pieturas
punkti atveidoti arī vizuālā veidā – kā 50
„logi”, kurus atverot, var uzzināt galvenos
notikumus Nīderlandes vēsturē, kultūrā,
sabiedrībā un pēc vēlmes vai vajadzības
padziļināt ieskatu šajās tēmās. Tīmekļa
vietne piedāvā patiešām daudzveidīgus
resursus dažādām mērķgrupām un
auditorijām: aprakstus, attēlus, audio un
video datnes, papildtēmas, ieteikumus,
kā konkrēto tēmu apskatīt un sasaistīt

Skats uz Nīderlandes vēstures un kultūras kanona tīmekļa vietni

7 Skatīt grāmatas versiju angļu valodā.
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ar tagadnes notikumiem, vietas, kuras
apmeklēt (piemēram, muzejus), literatūras
un saistošo tīmekļa vietņu sarakstus.
Arī Nīderlandes vēstures un kultūras
kanonam netika izvirzīti konkrēti kanona
vērtību atlases kritēriji. Kanona ekspertu
darba grupa izmantoja Izglītības, kultūras
un zinātnes ministrijas Izglītības padomes
2005. gadā izstrādātajā ziņojumā „Situācija
Nīderlandes izglītībā” minēto kanona
formulējumu „nozīmīgi mūsu kultūras un
vēstures aspekti, kurus vēlamies nodot
nākamajām paaudzēm caur izglītību”.
Eksperti gan uzsver, ka ir svarīgi šķirt
jēdzienu „kanons” un „identitāte”, jo,
viņuprāt, kanons var atspoguļot valsts
kolektīvo atmiņu, bet ne identitāti. Tā kā
kanona veidošanas pamatauditorija bija
skolēni, tas arī noteica kanona izveides
principus. Ekspertuprāt, kanonam jābūt
iedvesmojošam pamatam, kas tiek ielikts
skolēnā, un vārds „iedvesmojošs” attiecas
tiklab uz kanona saturu, kā pasniegšanas
formu. Vēl viena mērķgrupa bija imigranti
un tie, kas iziet naturalizācijas kursus.
Tomēr kanona autori uzsver, ka kanons nav
adresēts tikai imigrantiem, bet gan visiem
Nīderlandes iedzīvotājiem, jo vispārīgās
kultūras un vēstures zināšanas ir vājas visās
iedzīvotāju grupās. (44)
2008. gada rudenī tika nolemts, sākot ar
2009. gada 1. augustu, Nīderlandes vēstures

un kultūras kanonu ieviest vispārizglītojošo
skolu obligātajās mācību programmās. Tā
kā kanona veidotāju mērķis nebija veikt
fundamentālas izmaiņas izglītības sistēmā,
bet iekļaut kanonu mācību vielā, respektējot
pastāvošo izglītības sistēmu, kanons netika
veidots kā atsevišķs mācību priekšmets, bet
integrēts dažādos mācību priekšmetos.8 (8;
21; 44)
Nīderlandes kanona veidotāji uzskata, ka
vislabāk to iespējams izprast caur lokālām
vērtībām. Tāpēc tika rosināts veidot
lokālos kanonus, par pamatu izmantojot

vietējo kontekstu, notikumus, cilvēkus.
Ideja guva lielu atsaucību un pamazām
radās visdažādākie kanoni – reģionālie un
lokālie kanoni, mūzikas, kino, matemātikas,
reliģijas, sporta u. c. jomās. (44) Nīderlandes
reģionu vēstures un kultūras kanoni
ir aplūkojami atsevišķā tīmekļa vietnē
„Regiocanons.nl”. Visu kanonu vizuālajā
atveidē izmantoti vienoti principi un
izvietojums laika skalā.

Nīderlandes reģionu vēstures un kultūras kanonu tīmekļa vietne

8 Plašāku informāciju par Nīderlandes vēstures un kultūras kanonu un tā veidošanu sk. publikācijā „Kultūras kanonu veidošanas kustība 21. gadsimta Eiropā” Latvijas
Bibliotēku portālā.
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Latvijas kultūras kanona aktualizācija
Diemžēl 2007. gadā aizsāktā Latvijas
kultūras kanona iniciatīva ekonomiskās
krīzes dēļ9 tika pārtraukta. Netika izdots
iecerētais komplektizdevums (grāmata
un kompaktdisks), nenotika nekādi
kanona popularizēšanas un sabiedrības
izglītošanas pasākumi. Tika izveidota
vienīgi kanona tīmekļa vietne. Lai gan tajā
informācija par kanona vērtībām sniegta
ne tikai latviski, bet arī krieviski un angliski,
šobrīd tā uzskatāma par statisku kanona
prezentāciju, kas bez tālākas attīstīšanas un
pilnveidošanas strauji zaudē vērtību. (21; 38)
Kultūras kanons sabiedrības saliedētībai
Pēc turpat piecus gadus ilga klusuma
perioda atkal ir aktualizējies jautājums par
Latvijas kultūras kanonu. Šoreiz iniciatīva
nākusi nevis no Kultūras ministrijas, bet
Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas.
Pirmo reizi Latvijas kultūras kanons Saeimas
Sabiedrības saliedētības komisijas dienas
kārtībā tika iekļauts 2012. gada septembrī.
Komisijas un Kultūras ministrijas sarunu
rezultātā 2012. gada novembrī tika izveidota
starpinstitucionāla darba grupa, kuras
uzdevums bija izstrādāt priekšlikumus, kā
aktualizēt un iedzīvināt kultūras kanonu,
lai tas kļūtu par nozīmīgu instrumentu

sabiedrības saliedētības, kultūras un
izglītības politikā. (67)
Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas
priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis:
„Kultūras kanonam ir jākļūst par ietekmīgu
valsts kultūras, izglītības, sabiedrības
saliedētības un Latvijas tēla veidošanas
politikas instrumentu.” (26)
Darba grupas sastāvā tika iekļauti
Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes
ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālas
attīstības ministrijas, Valsts izglītības
satura centra, Latvijas Nacionālā mākslas
muzeja un Latvijas Nacionālā kino centra
pārstāvji. (6; 44) Pieaicināto profesionālo
ekspertu vidū bija kinožurnāliste Kristīne
Matīsa, Latvijas Institūta direktore Kārina
Pētersone, komponists Juris Karlsons,
Latvijas Universitātes Latvijas vēstures
institūta direktors Guntis Zemītis,
literatūrzinātnieks Raimonds Briedis, Latvijas
Kultūras akadēmijas rektors Jānis Siliņš,
sociālantropoloģe Aivita Putniņa u. c. (37)
Priekšlikumi tika sagatavoti, un Kultūras
ministrija 2013. gada februārī prezentēja tos
Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijai:
–– izstrādāt kultūras kanona versijas
dažādām mērķgrupām: bērniem,
jauniešiem, nepilsoņiem, imigrantiem,
ārvalstu tūristiem;

9 Kultūras ministrijas budžeta samazinājums 2009. gadā bija 43 %. (44)
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–– izstrādāt papildinošu izziņas vai mācību
materiālu skolām, bibliotēkām, muzejiem;
–– pilnveidot un modernizēt kanona tīmekļa
vietni, ieviest tajā interaktīvus elementus;
–– izdot dažādus informatīvus materiālus;
–– apkopot nozīmīgākās Latvijas
mazākumtautību kultūras un mākslas
vērtības. (37; 75)
Bija priekšlikumi par kanona papildināšanu
ar sadaļām „Zinātne”, „Vēsture” un
„Daba”, vēsturiskā fona piešķiršanu,
uzliekot vērtības uz hronoloģijas ass pēc
Nīderlandes vēstures un kultūras kanona
parauga, atvasināto kanonu veidošanu
noteiktās teritorijās un reģionos. (10;
21; 75) Tāpat bija aicinājums kanona
veidošanā iesaistīt sabiedrību, piemēram,
rosināt savu kanonu izveidi dažādās
kopienās un sociālajās grupās (jaunieši,
mazākumtautības utt.), veidot uz ārvalstu
mērķauditoriju orientētas kanona
adaptācijas, piemēram, Latvijā dzimušas un/
vai dzīvojušas izcilas pasaules personības.
(68) Jau kanona veidošanas laikā tika izteikti
aizrādījumi par to, ka tajā tikpat kā nav
rodamas Latvijas mazākumtautību vērtības,
piemēram, Krievu drāmas teātra sniegums.
(80) Tā kā kanonā iekļaujamās vērtības
vērtējamas nevis pēc etniskās piederības,
bet devuma attiecīgajam reģionam (21),
šo trūkumu varētu labot, veidojot minētos
reģionālos un sociālos kanonus.

2013. gada 21. februārī Saeimas Sabiedrības
saliedētības komisija apstiprināja
„Ieteikumus Latvijas kultūras kanona
koncepcijas pilnveidošanai”, kas saturēja
gan komisijas viedokli par to, kādiem
jābūt Latvijas kultūras kanona koncepcijas
atjaunošanas un satura pamatprincipiem,
gan esošā kanona vērtējumu un konkrētus
virzienus kanona pilnveidošanā. Saeimas
Sabiedrības saliedētības komisijas noteiktie
darbības virzieni bija šādi:
–– definēt Latvijas kultūras kanona būtību,
mērķus un uzdevumus, uzsverot nacionālās
identitātes un sabiedrības saliedētības
aspektus;
–– izstrādāt vienotus Latvijas kultūras
kanona veidošanas metodoloģiskos
pamatprincipus;
–– izveidot pastāvīgu starpinstitucionālu
Latvijas kultūras kanona Padomi;
–– pēc vienotiem principiem izvērtēt esošo
Latvijas kultūras kanonu, nosakot, kuras
vērtību sadaļas ir saglabājamas, kuras –
pārveidojamas, kā arī noteikt, kuras kanonā
iekļautās vērtības atbilst vai neatbilst
vienotajiem pamatprincipiem;
–– izstrādāt Latvijas kultūras kanona
popularizācijas plānu. (44)
Ieteikumos tika rosināts izvērtēt arī
Kultūras kanona likuma nepieciešamību,
piedāvājot jau izstrādātas vadlīnijas
likumprojektam par kultūras kanonu.

(44) Diemžēl juridiska statusa piešķiršana
kanonam izraisa vairākus iebildumus. Lai
gan tas neapšaubāmi celtu kanona prestižu
un ievērību, kā arī garantētu aizsardzību
un finansējumu, kanona juridiskais
pamatojums ir apšaubāms, pirmkārt, jau
tā subjektivitātes dēļ (subjektīva izvēle pēc
subjektīviem kritērijiem). Otrkārt, ārpus
kanona paliek daudz vienlīdz nozīmīgu
vērtību, kas veicinās strīdus un iebildumus
gan profesionāļu aprindās, gan sabiedrībā.
Treškārt, šis risinājums ir finansiāli ietilpīgs,
kas arī ievērojami apgrūtinās tā izpildi. (68)
Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas
priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis:
„Politiķu uzdevums ir sadarbībā ar
ekspertiem radīt stabilu, bet vienlaikus arī
dinamisku un modernu kultūras kanona
sistēmu.” (37)
Kultūras kanona stabilitāti nodrošinātu
tā ieviešana formālajā un neformālajā
izglītībā, regulāra atspoguļošana
plašsaziņas līdzekļos, pieejamība muzejos
un bibliotēkās, modernumu – interaktīvi
tīmekļa resursi un citi multimediāli produkti,
dinamismu – diskusijas, konkursi, spēles
un citas radošas aktivitātes, kas paredz
līdzdalības iespēju. (68)

Kanona vērtējums un iespējas
Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas
ieteikumi paredzēja veikt neatkarīgu
pētījumu, kas blakus Latvijas kultūras
kanona analīzei un vērtējumam sniegtu
konkrētu tā attīstības metodoloģiju un
stratēģiju. (44) Kultūras ministrijas pasūtītais
un biedrības „Culturelab” un Latvijas
Kultūras akadēmijas veiktais pētījums
„Latvijas kultūras kanona veidošanas
metodoloģiskie kritēriji un principi” tika
prezentēts 2013. gada nogalē. (20) Pētījums
ne tikai analītiski izseko Latvijas kultūras
kanona izveides gaitai, bet arī piedāvā
ieteicamos scenārijus tā attīstīšanai.
Pētījuma autori secinājuši, ka izveidotais
kultūras kanons bija paredzēts pārāk
daudzu atšķirīgu problēmu risināšanai.10
Tāpat par kanona klupšanas akmeni tiek
uzskatīti tam izvirzītie daudzie pretrunīgie
mērķi un rezultāti, kā arī neviendabīgā
saturiskā struktūra: „Saeimas Sabiedrības
saliedētības komisija rekomendēja kanona
mērķus sasaistīt ar nacionālās identitātes
un sabiedrības saliedētības aspektiem,
tomēr tas nav viennozīmīgi savienojams ar
„nozariski” strukturētu kanonu, kas apvieno
kultūras un mākslas nozaru izcilības.” (44)
Ir paveikts liels darbs kanona izstrādē,
taču nav bijis mērķtiecīgas komunikācijas
ar sabiedrību, tāpēc pētnieki iesaka

10 Ar kanona palīdzību, piemēram, tika cerēts risināt nacionālās identitātes, kultūras vērtību mantojuma saglabāšanas, sabiedrības saliedēšanas, kultūrizglītības, valsts
tēla veidošanas problēmu. (44)
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vispirms izvirzīt konkrētus mērķus, noteikt
mērķgrupas un formulēt sasniedzamus
rezultātus. (44) Tā kā vēl aizvien nav
panākta vienošanās par kultūras kanona
mērķiem, pētījuma autori izstrādājuši
vairākus attīstības scenārijus, kas pakārtoti
pētījumā konstatētajiem iespējamajiem
kultūras kanona mērķiem. Pirmais
scenārijs paredz nacionālās identitātes
stiprināšanu ar kultūras un mākslas
izcilību palīdzību. Tā būtu pašlaik esošā
kultūras kanona iniciatīvas pabeigšana
un tā konsekventa turpināšana. Otrais
scenārijs paredz sabiedrības kolektīvās
(kultūrvēsturiskās) atmiņas stiprināšanu.
No jauna tiktu izstrādāti vērtību komplekti,
taču šīm vērtībām nebūtu noteikti jāatbilst
mākslas izcilības statusam, bet jābūt
svarīgam kolektīvās atmiņas elementam.
Šīs alternatīvas izvēle paredz iespējamību
atteikties no kultūras kanona termina
un sabiedrības kopīgo sociālo atmiņu
simbolizējošo vērtību kopas apzīmēšanai
izvēlēties citu jēdzienu, piemēram, Latvijas
dzīves kanons. Trešais scenārijs paredz
abu iepriekšējo variantu apvienojumu
– nacionālās identitātes stiprināšanu ar
kultūras un mākslas izcilību palīdzību
un kolektīvās/kultūrvēsturiskās atmiņas
apzināšanu. Tas nozīmē pirmā un otrā
scenārija vienlaicīgu vai pēctecīgu
īstenošanu, pabeidzot esošo kultūras

kanona iniciatīvu un kā nākamo soli
izstrādājot Latvijas dzīves kanonu. Ceturtais
scenārijs paredz veidot Zelta kanonu kopā
ar Latvijas dzīves kanonu. Zelta kanonā
ietilptu kultūras vērtības, kas daudznozīmīgi
un trāpīgi raksturo būtiskākās Latvijas
nacionālās kulturālās identitātes pazīmes un
ilustrē latviešu kultūras nācijas unikalitāti.
Zelta kanons nebūtu strukturēts nozarēs
un ietvertu 12–15 vērtības. Paralēli
tiktu saglabāts pašlaik esošais kultūras
kanons kā sava laikmeta liecība, kā arī
veidots Latvijas dzīves kanons. Zelta
kanons ļautu noteikt vērtības, kas veido
Latvijas nācijas pašapziņu un priekšstatus
par savu unikalitāti, bet Latvijas dzīves
kanons atainotu mūsu kolektīvās atmiņas
daudzpusību dažādās sociālās grupās un
vēsturiskos periodos.11 Ja kanona mērķis
ir nacionālās identitātes stiprināšana
un sabiedrības saliedētība, pētnieki
iesaka pievērsties ceturtajam scenārijam.
Jebkuras izvēles gadījumā rezultātam jātiek
izmantotam izglītības sistēmā, uzskata
pētījuma autori. (2; 44)

11 Detalizētu scenāriju aprakstu sk. pētījumā.
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Latvijas kultūras kanons politiskajos
dokumentos
Lai gan Latvijas kultūras kanonam nav
likuma spēka, tam ir ideoloģisks un politisks
spēks, ko var izmantot gan mākslas un
kultūras, gan izglītības nozares darbinieki.
Piemēram, tiem memoriālajiem muzejiem,
kuru pārstāvētās personības ir kultūras
kanona sastāvdaļa, ir nācis klāt ietekmīgs
arguments attīstībai. Esamība kanonā
nodrošina lielāku sabiedrības uzmanību un
valsts un pašvaldības finansiālo atbalstu arī
bez oficiāla statusa piešķiršanas.
Latvijas kultūras kanona politiskais
nostiprinājums rodams vairākos valstiska
mēroga dokumentos. Valsts kultūrpolitikas
vadlīnijās 2006.–2015. gadam teikts,
ka valstī trūkst vienotas politikas
nacionālo kultūras vērtību identificēšanā
un uzturēšanā. Viens no vadlīnijās
paredzētajiem rīcības virzieniem ir rosināt
diskusiju par Latvijas valsti un sabiedrību
saliedējošām un spilgti raksturojošām
kultūras vērtībām, identificēt kultūras
vērtības un tradīcijas, kuras augstu godā
Latvijas iedzīvotāji, kuras citu valstu
iedzīvotājus pārsteidz ar savdabību un
izcilību un kurām ir potenciāls pozitīva
Latvijas tēla veidošanai. Kā atzīts vadlīnijās,
nacionālās kultūras vērtības, ko raksturo
izcilība un savdabība, veido zīmolu

sistēmu Latvijas tēla prezentācijai un
nacionālās pašapziņas celšanai. Latvijas
Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.
gadam paredz, ka valstij ir jāpievērš īpaša
uzmanība Latvijas kultūras mantojuma
pamatvērtību saglabāšanai, uzturēšanai
un popularizēšanai. Tāpat dokuments
paredz Latvijas kultūras kanona politisko
sūtību ne tikai kultūrpolitikas, bet arī citās
iekšpolitikas un pat ārpolitikas jomās:
„Latvijas kultūras kanons ir valsts kultūras,
izglītības, nacionālās vienotības un
sabiedrības saliedētības, kā arī Latvijas tēla
veidošanas politikas instruments.” Plānā ir
iezīmēts arī noteikts finansējums kultūras
kanona iedzīvināšanai – 890 000 latu.
Savukārt Kultūrpolitikas pamatnostādnes
2014.–2020. gadam „Radošā Latvija”
Latvijas kultūras kanonu definē kā izcilāko
un ievērojamāko Latvijas kultūras norišu
un mākslas darbu kopumu, kas atspoguļo
nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus
kultūrā. Dokuments attiecībā uz Latvijas
kultūras kanonu paredz divus darbības
virzienus: 1) nodrošināt informāciju par
kultūras kanona vērtībām dažādām
ārvalstnieku mērķauditorijām, tajā skaitā
latviešu diasporai; 2) popularizēt un
iedzīvināt kanonu formālajā un neformālajā
izglītības procesā, tostarp izveidot
tā digitālo versiju bērnu un jauniešu
auditorijai. Viens no Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam
mērķiem ir saglabāt un attīstīt Latvijas

kultūras kapitālu un veicināt piederības
izjūtu Latvijas kultūras telpai. Stratēģija
paredz kultūrpolitikas jomā aktīvi izmantot
jaunās tehnoloģijas, kas tiks izmantotas
kultūras telpas virtuālai paplašināšanai,
kultūras mantojuma vērtību saglabāšanai
un izplatīšanai, jaunu kultūras produktu un
pakalpojumu radīšanai, kultūrizglītībai.
Kā redzams, politikas plānošanas
dokumentu skatījums uz Latvijas kultūras
kanonu ir teorētisks, un nav dokumenta, kas
stabili pamatotu kanona nepieciešamību,
noteiktu konkrētu tā attīstību un mērķus.
Tā kā Latvijas kultūras kanona kā politiskas
iniciatīvas attīstību būtiski ietekmēja
politiskās pēctecības trūkums, jo divu
sekojošo ministru darbības periodā kultūras
kanona iniciatīvas labā netika veiktas
nekādas aktivitātes, minēto politisko
pēctecību, kā arī ilgtspēju sekmētu
atbilstošu politikas plānošanas dokumentu,
piemēram, kanona koncepcijas, izstrāde,
kas izvirzītu konkrētus un izpildāmus
mērķus un plānotos rezultātus. (44)
Latvijas kultūras kanona veidošanas laikā
kinozinātnieks Agris Redovičs izteica
viedokli, ka bez praktiska seguma, īpaša
finansiāla nodrošinājuma, saglabājamības
un saudzējamības statusa kultūras kanonā
iekļautajiem objektiem būs tikai dekoratīvi
reprezentatīva funkcija. (31) Taču jāņem
vērā, ka pat starptautiski akceptēts statuss
ne vienmēr garantē valsts atbalstu.
Diskutabls ir arī jautājums par tām vērtībām,
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kas palikušas ārpus kanona, taču ir tikpat
cienījamas un aizsargājamas. Ar ko,
piemēram, kanonā neiekļautas ievērojamas
personas memoriālais muzejs ir sliktāks
par kanonā iekļautas ievērojamas personas
memoriālo muzeju? Šādā veidā arī bez
likuma spēka tiek diskriminētas pārējās
vērtības, kam arī nepieciešama aizsardzība,
saglabāšana un popularizēšana. Jācer, ka
kanona aktualizācija sekmēs patiesas rūpes
par kanonā iekļautajām vērtībām, vienlaikus
neaizmirstot un nepametot novārtā citas
kultūras bagātības.
Diskusijas par Latvijas kultūras kanonu
Latvijas kultūras kanona izveidi pavadīja
diskusijas gan kanona veidotāju vidū, gan
sabiedrībā un plašsaziņas līdzekļos. Ir atzīts,
ka Latvijas sabiedrībā trūkst intelektuālu
diskusiju par nacionālām vērtībām,
identitāti, kultūras un vēstures mantojumu.
Tādēļ cilvēkiem zūd piederības izjūta Latvijai
un liela sabiedrības daļa nezina, kādas
garīgās bagātības mums pieder. Diskusijas
par kultūras kanonu deva iespēju apzināt
nacionālās vērtības un izvērtēt to nozīmi.
(47; 49)

Vērtību atlase
Neskatoties uz to, ka ekspertiem netika
doti konkrēti vērtību atlases kritēriji un
katra ekspertu grupa savu vērtību sarakstu
veidoja pēc atšķirīgiem kritērijiem,
kanona veidotāju kopīgo redzējumu
veidoja kvalitātes akcentēšana par vienu
no būtiskākajiem vērtības rādītājiem.
(47) Kanona iniciatore Helēna Demakova
Latvijas kultūras kanonā iekļaujamās
vērtības aicināja vērtēt pēc diviem
kritērijiem – izcilības un ietekmīguma.
(32) Latvijas kultūras kanona patronese
Māra Lāce kvalitātes jēdzienu papildināja
ar unikalitāti, kas skatāma gan Latvijas
kultūras kontekstā, gan plašāk. (37) Izcili
mākslas darbi ir pārlaicīgi, lokāli un
universāli vienlaikus, kā arī stāv pāri jebkurai
ideoloģijai. (17) Taču rodas jautājums –
vai piederības izjūtas pamatā vienmēr būs
pašas izcilākās vērtības? Latvijas Kultūras
akadēmijas profesore Anda Laķe uzsver,
ka mākslinieciska vērtība ne vienmēr
sakrīt ar kopienas kultūras vērtību. (71) Arī
Helēna Demakova atzinusi, ka nacionālajai
pašapziņai nozīmīgākie darbi ne vienmēr
būs starptautiski atzītākie. (32) Tiek uzskatīts,
ka Latvijas kultūras kanons ir ekspertu
redzējums, kas uzskaita noteiktas kvalitātes
atsevišķos kultūras segmentos. (37; 47) Taču
katram var būt savi priekšstati par vērtību
prioritātēm, tāpēc samērs starp kvalitāti,
profesionalitāti, izcilību un piederības

izjūtu ne vienmēr ir viegli panākams un
ievērojami apgrūtina tautas atbalstīta
kultūras kanona veidošanu. Dzejnieks Uldis
Bērziņš aicina vairāk uzmanības pievērst
nevis darbiem, kas kanonā iekļaujami,
vadoties pēc ekspertu vērtējuma, bet ko
par kanoniskiem uzskata tauta. (48) Taču
paļauties tikai uz popularitāti arī nebūtu
pareizā izvēle. Kā izteicies etnomuzikologs
Valdis Muktupāvels: ir jābūt noteiktam
kultūras slānim, lai kaut ko varētu definēt
par kanonu. (1) Protams, jebkura atlase ir
ierobežojoša. Piemēram, postmodernajā
pasaulē raksturīga tieši kritēriju neesamība,
nevis esamība. (1; 72) Tāpēc jautājums, vai
kultūras kanona veidošanā ir iespējams rast
kompromisu starp ekspertu skatījumu un
tautas vērtējumu, paliek atklāts.
Daudz iebildumu bija arī pret to, ka
kultūras kanona veidošana bija ekspertu
prioritāte un ka šajā procesā netika iesaistīta
sabiedrība. (68) Speciālisti uzskata, ka
kultūras kanonu iedzīvināt izdosies vien tad,
kad pilnvērtīga spēles dalībniece būs visa
sabiedrība un tas no saraksta kļūs par visas
tautas akceptētu vērtību nesēju. (33; 38)
Bija diskusijas arī par kanona skaitlisko
ietvaru. Lielākā daļa ekspertu atzīst, ka
par labāko variantu uzskata otrās kārtas
sarakstu, jo tas dod iespēju iekļaut vairāk
vērtību, līdz ar to – rast lielāku kompromisu
ar sabiedrību. (34) Tā kā Latvijas kultūras
kanons veidots pēc Dānijas kultūras
kanona parauga, izvēle par labu skaitlim 12
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neizbrīna, jo tieši tik kultūras vērtību katrā
nozarē piedāvā Dānijas kultūras kanons.
Simboliski kanonam izvirzāmo vērtību
skaitlisko sastāvu risinājusi tautas tradīciju
nozares ekspertu darba grupa – otrajai
kārtai iesniegtais 27 vienību saraksts nav
nejaušs, jo skaitlis 27 ir tautas folklorā daudz
pieminētais maģiskais trejdeviņi. (66) Par to,
vai kanona gala variantā iekļautās 13 tautas
tradīciju vērtības apzināti veidotas kā t. s.
vella ducis, informācijas nav, taču arī par
Latvijas kultūras kanona šī brīža skaitlisko
apjomu – 99 – numerologiem noteikti ir
viedoklis, ko būtu vērts noskaidrot.
Auditorija
To, ka atšķiras kanona veidošana ārzemju
un vietējai auditorijai, atzina gan kanona
veidotāji, gan sabiedrība. Nacionālajai
identitātei svarīgas kultūras vērtības ne
vienmēr sakrīt ar labākajiem sasniegumiem,
un novatoriski pasaules līmeņa mākslas
darbi bieži vien nacionālajā kultūrā gūst
nepelnīti vāju rezonansi. (64) Apzīmējums
„Latvijā nozīmīgas un uz āru proponējamas
latviešu kultūras vērtības” (72) satur
ievērojamu pretrunu, jo ne vienmēr tas,
kas ir nozīmīgs Latvijas iedzīvotājiem, būs
prezentējams un saprotams ārzemniekiem,
un otrādi. Faktiski šādā gadījumā veidojami
divi kanoni: 1) prezentācijai ārzemniekiem
un ārzemju tirgum; 2) nācijas un valsts
simboliskākās nozīmīgākās kultūrvērtības,

kas reprezentē mūsu kultūras sasniegumus,
atspoguļo mūsu mentalitāti, vēsturisko
un kultūras pieredzi, mantojumu utt. (64)
Vairums kanona veidotāju tomēr atzinuši, ka
tas galvenokārt adresēts Latvijas auditorijai.
(1; 47; 60) Ārzemniekiem kanons varētu
būt noderīgs izziņas nolūkā – lai gūtu
priekšstatu par Latvijas kultūru. (64)
Mērķi
Atzīts, ka viens no Latvijas kultūras kanona
vājākajiem punktiem ir izvirzīto mērķu
daudzveidība, vispārīgums, nesavietojamība
un pretrunīgums. (44; 70) Izpētot pieejamo
informāciju, var izcelt vairākus Latvijas
kultūras kanona mērķus:
–– izglītot un ieinteresēt sabiedrību par
Latvijas kultūras bagātībām;
–– stiprināt nacionālo identitāti un
iedzīvotāju piederības izjūtu valstij;
–– veicināt diskusijas par nacionālo
identitāti, Latvijas kultūras savdabību
un vietu Eiropas un pasaules kultūras
telpā, tās saglabāšanu, kopēju vērtību
nepieciešamību;
–– vienot un saliedēt sabiedrību,
visdažādākos Latvijas iedzīvotāju slāņus;
–– reprezentēt Latviju pasaulē.
Kanona iniciatore Helēna Demakova par tā
faktisko mērķi min nacionālās identitātes
stiprināšanu ar kultūras un mākslas izcilību
palīdzību. (44) Taču arī šis mērķis satur
zināmas pretrunas.

Latvijas kultūras kanonam veltīti daudzi
vairāk vai mazāk poētiski un metaforiski
izteikumi, kas mēģina ieskicēt kanona
būtību un mērķi:
–– Es kultūras kanonu izjūtu kā pieturzīmes,
kā tādus „ceļa stabiņus”, kas plašajā
kultūras laukā identificē un iezīmē noteiktas
vērtības. Māra Lāce. (46)
–– Lai iekļautos kādā kultūras tradīcijā,
nepieciešams to apgūt. Kultūras kanons ir
kā tāds kultūras vērtību grozs, kurā atrodam
to buķeti, kas raksturo Latvijas kultūru.
Tas ir grozs ar dažādiem augļiem, kuri
kopumā dod savdabo Latvijas garšu. Ilmārs
Latkovskis. (40)
–– Kanonu vajadzētu uztvert kā speciālistu
izveidotu to vērtību sarakstu, ar kurām būtu
vērts iepazīties. Pieklājīgs iztikas minimums.
Orests Silabriedis. (59)
–– Kanona uzdevums ir raisīt interesi: kas
tā par mūziku, ko neesmu dzirdējis, kas tās
par gleznām, kuras neesmu apskatījis? Jānis
Siliņš. (34)
Par to, kādu vietu Latvijas kultūras kanonam
jāieņem izglītības sistēmā, domas dalās.
Pagaidām kanons skolu programmās
nav iekļauts, bet skolotāji ir rosināti to
izmantot. (1; 44) Jautājums gan – vai
kanona neiekļaušana izglītības programmās
ir neizdarība, vai tomēr kanona satura
nepiemērotība izglītības programmām un
to mērķiem. (44) Kanona apgūšanu traucē
gan tas, ka nozaru vērtību saraksti nav
veidoti pēc vienotiem metodoloģiskiem
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principiem, gan tas, ka daudzu vērtību
formulējumi ir pārāk abstrakti. (67) Kanona
atbalstītāji aicina to izmantot kultūrizglītības
nolūkos, jo kanons apkopo faktus, kurus
par latviešu kultūru būtu jāzina katram. (65)
Taču tas nebūtu jāuztver tikai kā ieteicami
apgūstamais kultūras minimums, bet arī kā
pamudinājums tālākai, plašākai un dziļākai
valsts kultūras vērtību apguvei. (49; 71)
Kanona atjaunināšana
Kanona veidotāji tajā iekļautās vērtības
saista ar kultūras atmiņas jēdzienu, kas
skaidrojams kā noteiktas cilvēku grupas,
kultūras pārstāvju kopējas zināšanas
noteiktā brīdī. (46) Šis apgalvojums
dod pamatu secinājumam, ka citā brīdī,
piemēram, pēc gadiem 20, kultūratmiņa
un līdz ar to arī kanons var būt citāds. (11)
Tiek uzskatīts, ka kanona veidošana liek
kritiski izvērtēt sociālo mantojumu (16),
jautājums tikai, kādu mērķu vadīti un kādā
veidā to darām? Latvijas kultūras kanona
tīmekļa vietnē teikts, ka izveidoto kultūras
kanonu nevajadzētu uztvert kā sastingušu
un nemainīgu dogmu. Tas ir process, kam
vajadzētu atrasties mainībā un attīstībā.
(46) Taču nekur nav minēts, cik bieži (reizi
5, 10, 15 gados?) kanona pārskatīšana
būtu veicama. Arī kanona aktualizācijas
gaitā 2012.–2013. gadā izvirzītā ideja par
to, ka kanona vērtību saraksts ir cikliski
jāpārskata un jāpilnveido (33; 67), nav

rezultējusies ar konkrētiem ieteikumiem.
Viens no priekšlikumiem bija izveidot
pastāvīgu padomi vai komisiju, kas lemtu
par visiem aktuālajiem kultūras kanona
jautājumiem, tostarp kanona papildināšanu.
(37) Saeimas Sabiedrības saliedētības
komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis
gan uzskata, ka ar jaunu sadaļu veidošanu
nebūtu jāsteidzas, bet vispirms jāsakārto jau
esošās. (23) Kanona revidēšanu ierobežo arī
vienošanās, ka neviena vērtība no kanona
netiks svītrota. Šis solis būtu elementāra
cieņa pret esošajām kanona vērtībām. (38)
Latviešu valodas un literatūras skolotāju
asociācijas priekšsēdētāja Anita Vanaga uz
Latvijas kultūras kanonu raugās vienlaikus
simboliski un praktiski: „Mums ir Dainu
skapis, varbūt varam paralēli veidot Kanona
skapi ar šūniņām, ko pastāvīgi papildinātu.”
(38) Piemēram, vai nebūtu goda lieta
kanonu papildināt arī ar sadaļu „Valoda”. (4)
Jauniešu viedoklis
Laikā no 2008. gada septembra līdz 2009.
gada janvārim Latvijas Kultūras akadēmijas
Kultūras socioloģijas un menedžmenta
katedras docētāji un studenti veica pētījumu
„Latvijas jauniešu priekšstati par kultūras
kanonu”. Pētījuma mērķis bija noskaidrot
jauniešu priekšstatus par nozīmīgākajām
Latvijas kultūras vērtībām un salīdzināt tos

ar kultūras kanona ekspertu darba grupu
viedokli. Pētījumā piedalījās vairāk nekā 750
vecāko klašu skolēni, studenti un strādājošie
jaunieši no visas Latvijas. (43) Pētījuma
gaitā, izmantojot fokusgrupu diskusiju
metodi un anketēšanas metodi, tika vākti
gan kvalitatīvie, gan kvantitatīvie dati.12
Rezultāti nepārsteidz – jauniešu un
ekspertu viedoklis par Latvijas kultūras
vērtībām atšķiras, jauniešiem nav skaidra
kanona izveides metodoloģija, kā arī trūkst
zināšanu par Latvijas kultūru. (43; 63; 77)
Jauniešu informētība par Latvijas kultūras
kanonā iekļautajām vērtībām ir zema.
Vispazīstamākās ir vērtības tautas tradīciju
jomā un literatūrā, visvājākās zināšanas
tiek apliecinātas vizuālās mākslas, kino
un skatuves mākslas nozarē. (43) Tāpat
jauniešiem nav izpratnes par mākslas darbu
vērtēšanas kritērijiem, piemēram, runājot
par vērtībām kino un teātra nozarē (reizēm
arī literatūrā), gan izrādes, gan filmas
jaunieši uztver nevis kā mākslas darbus, bet
literatūras darba vizualizāciju. (63) Atbilstoši
anketēšanas rezultātiem, 88 % jauniešu
uzskata, ka Latvijai ir vajadzīgs savs kultūras
kanons. Diskusiju grupās izskanēja dažādi
viedokļi, piemēram, „kanons palīdzētu
mums pašiem saprast mūsu vērtības
un veidot arī valsts identitāti” un „šāds
kanonizēto vērtību saraksts vienmēr būs
subjektīvs un tam ir konfliktējošs gars”. (43)

12 Ar pilnu pētījuma rezultātu apkopojumu var iepazīties Latvijas kultūras kanona tīmekļa vietnē.
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Jaunieši atzīst, ka Latvijai ir savas specifiskas
kultūras vērtības, taču nespēj nosaukt
plašāku šādu vērtību kopu. Tiek minēti
Dziesmu svētki, tautasdziesmas, Jāņi,
Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Brīvības
piemineklis, valoda. Runājot par to, kas
ir tās vērtības, ko latvieši cenšas saglabāt
vismērķtiecīgāk, tiek minēta latviešu valoda
un Dziesmu svētki. (43)
Mazliet citādu skatījumu uz kultūru rāda
jaunieši, kas piedalās Latvijas kultūras
kanonam veltītos konkursos. 2012. gada
beigās Latvijas Kultūras akadēmija
organizēja konkursu „Latvijas kultūras
kanons 21. gadsimta jaunietim”. Konkursa
mērķauditorija bija 10.–12. klašu skolēni,
kuri savā mācību programmā apgūst
mācību priekšmetu „Kulturoloģija”. 2013.
gada 25. janvārī notika konkursa fināls, kurā
piedalījās 16 vidusskolēnu komandas no
Latvijas vispārizglītojošām skolām.
Konkursa rezultāti liecina, ka kultūra
mūsdienu jauniešus interesē, taču vairāk par
raudzīšanos pagātnes sasniegumos viņus
saista mūsdienu kultūras norises. (35)

Kanons darbībā – idejas kultūras
kanona praktiskai izmantošanai
Svarīgi, lai informācija par Latvijas
kultūras kanonu nonāktu pie katra Latvijas
iedzīvotāja. Bibliotēkas, muzeji, skolas
un citas kultūras un izglītības iestādes un
organizācijas var sniegt ievērojamu atbalstu
kanona popularizēšanā. Protams, kanona
iedzīvināšanā būtu jāiesaistās ikvienam –
Latvijas kultūras kanona nākotne ir atkarīga
tiklab no valsts atbalsta, kā iedzīvotāju
aktivitātes. „Tieši savu vērtību daudzināšana
Latvijā joprojām ir vājākais punkts”,
uzskata muzikologs Arnolds Klotiņš.
(30) Šādā aspektā kanons ir jāuzskata
nevis par ierobežojumu, bet iespēju – lai
kultūras vērtības tiktu nodotas nākamajām
paaudzēm, ieguldījums jāsniedz visiem.
Nav viena paraugveida kanona
popularizēšanai. Aktivitāšu izvēli nosaka
gan tematiskais norobežojums, gan
mērķauditorija. Viens no izplatītākajiem
bibliotēku publicitātes paņēmieniem ir
izstādes. Latvijas kultūras kanons izstāžu
veidošanai ir ļoti pateicīgs materiāls –
var veidot visaptverošu izstādi par visām
kanona vērtībām, var atsevišķu izstādi
veltīt katrai kanona nozarei vai pat vērtībai
(šādā gadījumā tas jau būs izstāžu cikls).
Paraugam der ielūkoties Latvijas Nacionālās
bibliotēkas ceļojošajā izstādē „Latvijas
kultūras kanons: literatūra”, kas apskatei

piedāvā visus kanonam izvirzītos literatūras
nozares otrās kārtas kandidātus. No 2014.
gada aprīļa Latvijas Nacionālā bibliotēka
piedāvā otru ceļojošo izstādi par Latvijas
kultūras kanonu: „Latvijas kultūras kanons
Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas
kolekcijā „Zudusī Latvija””. Izstāde piedāvā
aplūkot fotogrāfijas no digitālās kolekcijas
„Zudusī Latvija”, kurās redzamas Latvijas
kultūras kanona vērtības.
Lai arī kanona veidošanas process bija
gana sarežģīts un to pavadīja pretrunīga

gaisotne gan ekspertu vidū, gan sabiedrībā,
jāatzīst, ka lielākā kanona pievienotā
vērtība ir diskusijas. (27; 47) „Manuprāt,
ieguvums nemaz nav meklējams kanona
produktā, bet diskusijā par vērtībām,”
teic Latvijas Arhitektūras muzeja vadītāja
Ilze Martinsone. (59) Viņai piekrīt arī
kinožurnāliste Kristīne Matīsa: „Lai
kāda arī nebūtu attieksme pret kanonu,
vispozitīvākais rezultāts ir tā izraisītās
diskusijas, jo kanons ir rosinājis pārdomas
un diskusijas, atgādinājis, ka mums ir izcilas
kultūras vērtības, devis iemeslu tās pārcilāt

Aizkraukles pilsētas bibliotēkas veidotā izstāde „Latvijas kultūras kanons: literatūra” (Gaidas Pavārnieces foto)
22

un atsaukt atmiņā.” (29) Diskusijas par
kanonu arī ir vērtība, jo pievērš uzmanību
kultūrai, liek par to domāt, ar to iepazīties.
Bibliotēkas ir ļoti labvēlīga vide diskusijām,
kurās var aplūkot dažādus jautājumus,
sarunas tematu un gaitu piemērojot
atšķirīgām mērķauditorijām, pieaicinot gan
nozaru ekspertus, gan valsts un pašvaldību
pārstāvjus. Diskusiju tēmas var būt
visdažādākās – viss, kas saistībā ar kanonu
varētu būt aktuāls potenciālajai auditorijai.
Idejas diskusiju tēmām var smelties
iepriekšējā nodaļā „Diskusijas par Latvijas
kultūras kanonu”.
Šī gada februārī–aprīlī Latvijas Nacionālā
bibliotēka organizēja pasākumu ciklu
„Latvijas kultūras kanona zīmē”, kura
ietvaros tika rīkotas septiņas diskusijas par
Latvijas kultūras kanonu. Katra diskusija
notika citā Latvijas reģionā bija veltīta vienai
kanona nozarei:
–– tautas tradīcijas – Balvu Centrālajā
bibliotēkā;
–– kino – Cēsu Jaunajā pilī;
–– mūzika – Liepājas Centrālajā zinātniskajā
bibliotēkā;
–– skatuves māksla – Latgales Centrālajā
bibliotēkā;
–– literatūra – Madonas novada bibliotēkā;
–– arhitektūra un dizains – Mežotnes
pagasta Mežotnes bibliotēkā;
–– vizuālā māksla – Jēkabpils Galvenajā
bibliotēkā.
Ierosmes diskusijai par Latvijas kultūras

kanonu var smelties arī no šiem
pasākumiem.
Daži priekšlikumi diskusijām par Latvijas
kultūras kanonu:
–– vai Latvijai ir vajadzīgs kultūras kanons?
kāpēc?;
–– kanona (veidošanas) mērķi un uzdevumi;
–– kanona mērķauditorija;
–– kanona vērtību atlases kritēriji;
–– kanona veidošanas process: kas, kādā
veidā to veic?;
–– kanona izmantošana pēc tā izveidošanas
(izglītībā u. c.);
–– kanona vērtību saglabāšanas,
pieejamības, popularizēšanas iespējas;
–– cik bieži kanons būtu pārskatāms? vai ir
pieļaujams kanonā reiz iekļautas vērtības no
tā dzēst?;
–– kanona skaitliskais ietvars un robežas;
–– kanona interaktivitātes iespējas;
–– kanona nākotne mūsdienu Latvijā.
Kultūras kanonu var izmantot kā spēli.
„Katrs atradīs vismaz 3–5 darbus, kuru
iekļaušanai kultūras kanonā piekritīs.
Vienam tie būs vieni trīs darbi, otram – citi
trīs darbi, ar kuriem viņi spēj identificēties.
Tieši tādēļ jāuzsver, ka kanons nav tikai
šis saraksts. Šis saraksts ir kopīgs saskares
punkts individuālajiem kanoniem,” teicis
literatūrzinātnieks Raimonds Briedis. (28)
Var kopīgi vai individuāli izvēlēties no
kanona sev tīkamāko, apspriest, prezentēt,
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aizstāvēt izvēlētās vērtības vietu kanonā,
piedāvāt kanona papildinājumus... Viens
no veidiem ir ņemt kanona otrās kārtas
sarakstus, kas 2008. gada beigās tika izvirzīti
sabiedrības apspriešanai gan kanona
tīmekļa vietnē, gan presē (sk. 1. pielikumu),
un līdzīgi kā tolaik – izraudzīties savas 12
vērtības, pamatojot izvēli. Rezultātā varētu
salīdzināt, kā atšķiras ekspertu veidotais
kanons no bibliotēkas lasītāju, novada,
reģiona iedzīvotāju izvēlētajām vērtībām.
Visvienkāršāk šādu spēli organizēt anketu
veidā, kad ikviens sarakstā atzīmē tās
vērtības, kuras uzskata par kanona cienīgām
(sk. 4. pielikumu).
Ņemot par paraugu Nīderlandes vēstures
un kultūras kanonu, var rīkot spēli „Latvijas
kultūras kanons uz laika ass”, kuras
uzdevums būtu izvietot kultūras kanona
vērtības uz laika ass (sk. 5. pielikumu).
Vēl dažas idejas no Nīderlandes vēstures un
kultūras kanona:
–– pa vienam vai grupā izveidot sienas
plakātu, kas vizuāli atveido kanona vērtības
(pa nozarēm, hronoloģiski, kā „logus” uz
vērtībām, kolāžu u. tml.);
–– bērniem piemērota ir „dārgumu lādes”
veidošana, kurā tiktu ievietoti ar kanonu
saistīti priekšmeti.
Latvijas kultūras kanonam veltīti neskaitāmi
izteikumi, metaforas, epiteti... Izstudējot

dažādus informācijas materiālus, ir apkopoti
83 kanona apzīmējumi (sk. 6. pielikumu).
Prāta vētra par to, kas ir Latvijas kultūras
kanons, var izvērsties par gana aizraujošu
pasākumu gan bērniem un jauniešiem,
gan pieaugušajiem. Nepieciešama tikai
tāfele vai cits materiāls, kur pierakstīt
idejas. Vislabāk, ja kanona apzīmēšanai
vai definēšanai tiek noteiktas robežas,
piemēram, ne vairāk par trīs vārdiem, tikai
lietvārdi, taču var mēģināt apkopot pilnīgi
visas idejas, asociācijas, ko raisa vārdu
salikums „Latvijas kultūras kanons”.

trīs 1991.–2013. gadā radītām vērtībām
kādā no septiņām Latvijas kultūras kanona
nozarēm. Konkursa otrā kārta un uzvarētāju
apbalvošana notika 2014. gada 7. februārī.
Pavisam kopā jaunieši izvirzīja 130 jaunas
vērtības13 (sk. 7. pielikumu). Vērtību saraksti
tika veidoti konkursa pirmajā kārtā, kurā
piedalījās 195 skolēni, tātad jaunās kanona
vērtības iesaka teju divi simti jauniešu no
visas Latvijas.14 Kultūras kanona tematika un
bibliotēkās pieejamie resursi sniedz plašas
iespējas konkursu organizēšanai ne tikai
bērniem un jauniešiem.

Latvijas Kultūras akadēmija konkursu par
Latvijas kultūras kanonu skolu jauniešiem
rīko jau otro gadu. 2012. gada beigās–
2013. gada sākumā notika konkurss
„Latvijas kultūras kanons 21. gadsimta
jaunietim”. Tā uzdevums bija noskaidrot
jauniešu zināšanas par Latvijas kultūras
kanonu. 2013. gada beigās–2014. gada
sākumā tika organizēts konkurss „Jaunais
Kultūras kanons (1991–2013)”. Šī konkursa
laikā jaunieši veidoja savu kultūras kanonu
no jaunākajām – 1991.–2013. gadā
radītajām – vērtībām. Konkursā piedalījās
vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu skolēni
un mākslas un mūzikas skolu vecāko kursu
skolēni. Konkurss noritēja divās kārtās.
Pirmajā kārtā komandām bija jāizveido
savi kultūras kanona vērtību saraksti no

Aizraujoša un vērtīga varētu būt sava
kanona veidošana gan individuāli, gan
novada un reģiona mērogā, gan noteiktās
sociālajās grupās. Piemēram, personīgos
kanonus varētu veidot, par pamatu
izmantojot dzejnieces Ludmilas Azarovas
atzinumu – „katram latvietim savs kanons”
(34). Savs kanons varētu būt katram
novadam, pilsētai, pagastam, bibliotēkai,
muzejam, skolai... Ja kanona veidošanā
piedalītos visa kopiena, vietējo vērtību
apzināšana ne tikai veicinātu iedzīvotāju
informētību un izglītotību par kultūru,
bet arī sekmētu saliedētību, piederības
izjūtu un pašapziņu. Pēc vietējo vērtību
apzināšanas tās varētu tikt izvirzītas arī
nacionālā līmenī. (50) Kā atzīst arhitekts
Jānis Dripe: „.. pats skaistākais .. ir iespēja

pārskatīt savas kultūras vērtības.” (73) Tā
kā kanona uzdevums ir vienot ne tikai
tautības, bet arī paaudzes (15), lieliska ideja
ir veidot, piemēram, bērnu un jauniešu
kanonus. Kultūras vērtību identifikācija var
izvērsties par aizraujošu piedzīvojumu, kas
ne tikai rosinātu domu apmaiņu, bet arī
veicinātu vietējo vērtību saglabāšanu un
popularizēšanu.

2013. gada 8. decembrī Dailes teātrī rīkotās radošās
13 Jāpiebilst, ka vairākas no šīm vērtībām jau ir Latvijas kultūras kanona vērtības.

darbnīcas bērnu un vecāku atbildes uz jautājumu

14 Konkursa aktivitātes un fotomirkļi aplūkojami konkursa „Facebook” lapā.

„Kas ir Kultūras kanons?” (Sandras Krēsliņas foto)
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Lokālo kanonu veidošanu varētu sākt, piemēram, ar savas pilsētas silueta izveidošanu.

Latvijas kultūras kanona arhitektūras un dizaina vērtība – Vecrīgas
siluets 13.–21. gs. (attēla autors: „Nice Place”)

Balvu siluets (zīmējuma autore: Līga Podkovirina)

Daugavpils siluets (Latgales Centrālās bibliotēkas foto)

25

Aizraujoša varētu būt pastmarku, atklātņu u. tml. priekšmetu kolekcionēšana saistībā ar Latvijas kultūras kanonu, reģionālajām
vērtībām.

Pastmarka Markam Rotko.
Māksliniece: Līga Čible

Sērijā „Latvijas Republikai

Sērijā „Latvijas ostas” izdotā pastmarka „Liepājas

XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem un XV

osta”. Mākslinieks: Ģirts Grīva

Deju svētkiem veltīts pastmarku bloks. Dizaina autore:

100” izdotā pastmarka

Lidija Dinere

„Rainis”. Dizaina autore:
Elita Viliama

Sērijā „Latvijas Republikai
100” izdotā pastmarka
„Rūdolfs Blaumanis”.
Dizaina autore: Elita

Sērijā „Latvijas mūsdienu arhitektūra” izdotā

Viliama

pastmarka „Dailes teātris”. Mākslinieks: Ģirts Grīva
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Lieliska ideja ir kanonā iekļauto personu
kapavietu uzkopšana, jo daudzas no tām
nav koptas gadiem, līdz ar to veidojas
paradokss, ka kanonā ietverto kapu kultūru
ikdienā reāli nepildām... (39) Tāpat varētu
tikt rīkotas talkas, piemēram, memoriālajos
muzejos.
Bērnu un jauniešu auditorijai saistošas
varētu būt radošās darbnīcas. 2013. gada 8.
decembrī Rīgā, Dailes teātrī, notika Latvijas
Nacionālās bibliotēkas un Dailes teātra
rīkota bērnu radošā darbnīca „KiKK jeb
Kas ir Kultūras kanons?”, kuras laikā bērni
ne tikai zīmēja un krāsoja kanona vērtību
attēlus, bet arī paši veidoja savu „kanona
grāmatiņu”.15
Laikā no 2014. gada 17. janvāra līdz 7.
februārim Latvijas Mākslas akadēmijā
bija skatāma akadēmijas pasniedzēju
un studentu darbu izstāde „Kanona
mantojums”. Izstādē redzamie darbi
bija dažādās mākslas tehnikās veidotas
mūsdienīgas interpretācijas par katra
autora izvēlēto kanonā iekļauto vizuālās
mākslas vērtību. Līdzīga radoša iepazīšanās
varētu notikt ar ikvienu kanona vērtību,
dodot brīvu izvēli gan izpausmei, gan
izpildtehnikai.

2010. gada janvārī Latvijas Nacionālais kino
centrs un Rīgas Kinomuzejs bija sarīkojis
kanona filmu skatīšanās nedēļu kinoteātrī
„Rīga”. (7; 62) Visas Latvijas kultūras kanonā
iekļautās filmas „Gaismas tīklā” iekļautajām
bibliotēkām bez maksas pieejamas portālā
„Filmas.lv”. Kāpēc kino seansu nevar
sarīkot arī bibliotēka? Kino speciālisti
atzīst, ka no Latvijas kino tikai 10–20 %
ir sabiedrībai zināmi. (63) Bibliotēkas
kino seansi ir lieliska iespēja celt gaismā
piemirstas un nezināmas kino vērtības.
Līdzīgi bibliotēkā varētu skatīties kanonā

ietvertās teātra izrādes, klausīties mūzikas
skaņdarbus, kopā lasīt literatūru, pieaicinot
ekspertus, aplūkot mākslas un arhitektūras
darbus, iepazīt tautas tradīcijas... Latvijas
bibliotēku bagātīgie krājumi un radošie
bibliotekāri ļauj veltīt pasākumu ciklu ne
tikai kanonam, bet katrai tā nozarei.
Viens no svarīgākajiem noteikumiem
informētībai un izpratnei par Latvijas
kultūras kanonu un tā vērtībām ir
daudzveidīgu, mūsdienīgu un jēgpilnu
resursu pieejamība. (23; 50) Tā kā pagaidām

Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Alekseja Naumova interpretācija par Vilhelma Purvīša tēmu: “Arkādijas
parks, kur gleznoja Purvītis“ (audekls/akrils)
15 Radošā darbnīca „KiKK jeb Kas ir Kultūras kanons?” ir notikusi arī citviet, piemēram, Rīgas Rīnūžu vidusskolā, Balvu Centrālajā bibliotēkā, Cēsu Jaunajā pilī, Ventspils
Galvenajā bibliotēkā, Latgales Centrālajā bibliotēkā. Plašāku informāciju par radošo darbnīcu un tās piedāvājumu vaicāt Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku
attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvajā centrā: tālr. 67969132, e-pasts liega.piesina@lnb.lv.
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nav izveidots neviens resurss, kur vienkopus
būtu rodama plaša un daudzveidīga
informācija par Latvijas kultūras kanonu,
jāizlīdzas ar to, kas pieejams bibliotēku
krājumos un internetā. Vietā gan jautājums:
vai „viegli pieejams” vienmēr nozīmē
to pašu, ko „par velti lejupielādējams”?
Šķiet, ka kultūras kanona vērtību „sliktā
pieejamība” vairumā gadījumu ir slinkuma
un neinformētības rezultāts, taču atsevišķos
gadījumos ierobežotajai pieejai var būt
arī pamatoti iemesli, piemēram, spēlfilmu
„Lāčplēsis” nav iespējams noskatīties, jo tai
nepieciešama nopietna restaurācija.

digitālās kolekcijas”, Latvijas Nacionālās
bibliotēkas un Latvijas Nacionālās digitālās
bibliotēkas kolekcijas – Latvijas Nacionālās
bibliotēkas tīmekļa vietnes sadaļā „Digitālā
bibliotēka”.
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu
fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju
nodaļas lektore Baiba Mūze valsts pētījumu
programmas „Nacionālā identitāte”
projektā „Nacionālā identitāte digitālajā
vidē” 2010.–2011. gadā veikusi pētījumu
„Latvijas kultūras kanona vērtības atmiņas
institūciju digitālajās kolekcijās”. Pētījumā

analizētas 120 Latvijas atmiņas institūciju
veidotas digitālās kolekcijas. Pētījuma
rezultāti liecina, ka tikai 25 % kolekciju
(30 kolekcijās) ir ietverti digitālie objekti
par kādu Latvijas kultūras kanona vērtību,
savukārt, no 99 kultūras kanona vērtībām
66 % (65 vērtības) ir iekļautas kādā no
digitālajām kolekcijām. Šos rādītājus Baiba
Mūze skaidro ar to, ka atmiņas institūcijas
lielāku vērību pievērš vietēja satura
veidošanai, priekšroku dodot tādu materiālu
digitalizēšanai, kuri atspoguļo reģionālās
kultūras mantojuma vērtības – 75% no visām

Portāla „Letonika.lv” sadaļā „Literatūra”
pilnā apjomā ir lasāmi visi Latvijas kultūras
kanonā iekļautie literārie darbi. Autortiesību
ierobežojuma dēļ tie gan pieejami tikai
pašvaldību publiskajās bibliotēkās (jeb
Gaismas tīklā). Tāpat kanonā iekļautos
literāros darbus, informāciju par tiem, kā arī
citām kultūras kanona vērtībām var meklēt
Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas
digitalizēto grāmatu kolekcijā „Grāmatas”
un digitalizēto periodisko izdevumu
kolekcijā „Periodika”.
Vērtīgs informācijas avots ir arī digitālās
bibliotēkas. Latvijas atmiņas institūciju
digitālās kolekcijas ir pieejamas valsts
pētījumu programmas „Nacionālā
identitāte” ietvaros izveidotajā datubāzē
„Latvijas atmiņas institūciju veidotās

Latvijas Mākslas akadēmijas studenta Aivja Pīzeļa interpretācija par Vilhelma Purvīša tēmu: “Pavasars“
(putuplasts/akrils)
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atmiņas institūciju digitālajām kolekcijām
ir veltītas reģionāla vai lokāla rakstura
kultūras mantojumam. (52) Kolekcijās
visplašāk pārstāvētas ir tautas tradīciju,
mūzikas un vizuālās mākslas kultūras
vērtības. Visvairāk digitalizēti ir materiāli
par Dziesmu svētkiem, kam veltītas 11
atsevišķas kolekcijas16, vēl četrās kolekcijās
iekļauti ar Dziesmu svētkiem saistīti
digitālie objekti. Otrajā vietā ierindojas
Jāzeps Vītols, kam veltīta viena atsevišķa
kolekcija17 un materiāli par viņu rodami vēl
četrās kolekcijās. Pa vienai kolekcijai ir arī
Dzintaru koncertzālei , Latgales podniecībai
un Latvijas plakātiem . Vislielākais
digitālo objektu skaits, kas saistīts ar
kanona vērtībām, rodams Nacionālajā
muzeju krājuma kopkatalogā un Latvijas
Nacionālās bibliotēkas ekslibru un piemiņas
grafikas kolekcijā. (52) Galvenais pētījuma
secinājums ir, ka atmiņas institūciju darbība
digitālu materiālu veidošanā par Latvijas
kultūras kanona vērtībām ir nepietiekama.
Par nepietiekamu Baiba Mūze atzīst arī
vietēja satura digitālo resursu veidošanu,
īpaši tādu lokālo vērtību digitalizāciju, kas
ir nozīmīgas ārpus reģiona, resp., nacionālā
mērogā. (52)
Kā redzams, digitalizācijas jomā bibliotēkām
vēl aizvien ir daudz darāmā, taču, pirms
ķerties pie digitālo resursu veidošanas

par Latvijas kultūras kanonu, nopietni
izvērtējams esošo un veidojamo resursu
saturs. Kā spilgts piemērs minams
iepriekšējās nodaļas sadaļā „Jauniešu
viedoklis” apskatītā Latvijas Kultūras
akadēmijas pētījuma „Latvijas jauniešu
priekšstati par kultūras kanonu” un
Baibas Mūzes pētījuma sastatījums. Proti,
pētījumā par atmiņas institūciju digitālajām
kolekcijām iegūtie rezultāti liecina, ka
vismazākais Latvijas kultūras kanona vērtību
skaits digitālajās kolekcijās attiecināms
uz kultūras jomām, kurās jauniešiem bija
visvājākās zināšanas (kino, skatuves māksla),
savukārt tieši jauniešu vislabāk pārzinātās
tautas tradīcijas atmiņas institūciju
digitālajās kolekcijās ir pārstāvētas
visplašāk. Lai veicinātu kultūras kanona
vērtību popularizēšanu un sabiedrības
izglītošanu, pastiprināta uzmanība
pievēršama digitālo kolekciju saturam un
digitālo objektu veidošanai, orientējoties uz
lietotājiem nepieciešamu saturu. (52)
Plašs darbalauks ir arī brīvā enciklopēdija
„Vikipēdija”, kuras papildināšanā ar
aprakstiem par Latvijas kultūras kanona
vērtībām var iesaistīt skolēnus, studentus un
citus entuziastus.

Taču jāatceras, ka vērtību pieejamība
resursos ir tikai forma, tikpat svarīgs, ja ne
vēl svarīgāks, ir informācijas pasniegšanas
veids. Piemēram, apgūstot kādu priekšmetu
vai tēmu, svarīgi ir pievērst uzmanību arī
konteksta informācijai, jo tas padziļina
izpratni, raisa interesi, sniedz jaunas
zināšanas. (50) „Katrs objekts sarakstā
nav tikai par kanonu izsludināta vienība,
bet vārti uz procesu, citiem kultūras
pieminekļiem. Piemēram, Ķeniņa skola ir
atslēga informācijai par ēkas arhitektiem,
nacionālo romantismu, jūgendstilu,
humānistu Ati Ķeniņu vai sociālajām
norisēm mūsdienu Latvijā – krievu skolēni,
kuri tagad še mīt, lepojas ar savas skolas
vēsturi,” pauž Latvijas Arhitektūras muzeja
vadītāja Ilze Martinsone. (59) Konteksta
princips ievērojams gan zināšanu apguves,
gan resursu veidošanas procesā, piemēram,
rīkojot pasākumu par kādu kanona vērtību,
vēlams aplūkot arī laikmetu, personības,
notikumus, procesus, kas ar to saistīti.
Tikpat svarīga konteksta informācija ir citas
vērtības. Aplūkojot vērtību, var meklēt
tai piemītošo unikalitāti, var to salīdzināt
un vērtēt citu lietu un vērtību kontekstā.
Apzinot savas vērtības, nedrīkst aizmirst,
ka kultūras telpā mūsu vērtībām ir gara
vai ideju radinieki un ir vērts apzināt un
iepazīties arī ar tiem. (21; 50)

16 Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālā kolekcija „Latviešu Dziesmu svētki (1864–1940)”, Latgales Centrālās bibliotēkas digitālā kolekcija „Dziesmotā Latgale”, kā arī
dažādas Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienību kolekcijas.
17 Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālā kolekcija „Jāzeps Vītols”.
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Arhitektūras un dizaina kanons
Dizaina kanona laureāti. Dizaina Studija, Nr. 2 (18) (2009, marts/apr.), 11.
lpp. ISSN 1691-3094.

Mendriķe, Anda. Latviešu arhitektūras un dizaina pieturzīmes 3 no 31:
[par Latvijas kultūras kanonā iekļauto Āraišu ezerpili, Rīgas akustiskās
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Kino kanons

koncertzāles projektu, radioaparātu „Spīdola”]. Pēc Latvijas Arhitektūras
muzeja vad. Ilzes Martinsones inform. Deko, [Nr. 6] (2009, jūn.), 42.–[43.]
lpp. ISSN 1407-7027.

Kultūras kanona nedēļa kinoteātrī „Rīga” 2010. gada 8.–14. janvārī
[tiešsaiste]. Rīga : Nacionālais Kino centrs : Rīgas Kinomuzejs, 2010.
Pieejams: http://www.nfc.lv/resources/File/NKC%20Izdevumi/
KiniKanons.pdf

Mendriķe, Anda. Latviešu arhitektūras un dizaina pieturzīmes 3 no 31 :
[par Latvijas kultūras kanonā iekļauto servīzi „Daina”, Dzintaru koncertzāli,
arhitektu Gunaru Birkertu un Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu].
Pēc Latvijas Arhitektūras muzeja vad. Ilzes Martinsones, Rīgas Porcelāna
muzeja direktora p. i. Zandas Zībiņas inform. Deko, [Nr. 5] (2009, maijs),
46.–[47.] lpp. ISSN 1407-7027.

Kusiņa, Linda. Nevis rāmis, bet latiņa. Latvijas Avīze (iel. „Kultūrzīmes”),
Nr. 342 (2008, 15. dec.), 12. lpp. ISSN 1691-1229. Rakstā publicēts kanona
2. kārtā izvirzītais 30 kino vērtību saraksts. Pieejams datubāzē „Lursoft”.

Mendriķe, Anda. Latviešu arhitektūras un dizaina pieturzīmes 3 no
31 : [par Latvijas kultūras kanonā iekļauto arhitektu Andri Kronbergu,
Latvijas naudu, Dailes teātri]. Pēc Latvijas Arhitektūras muzeja vad. Ilzes
Martinsones un Latvijas Bankas Monētu daļas vad. Marutas Brūkles
inform. Deko, [Nr. 3] (2009, marts), 28.–29. lpp. ISSN 1407-7027.

Latvijas Kultūras kanons filmu nozarē. Latvijas filmas bibliotēkās
[tiešsaiste]. 10.03.2009. Pieejams: http://www.filmas.lv/read_article/37
Vai mums vajadzīgs kultūras kanons? Dita Rietuma, Jānis Streičs,
Ansis Bērziņš u. c.; tekstā fragm. no Pētera Bankovska ref. „Kanons kā
virtuāla vērtība” konf. „Latvijas kultūras kanons – saliedētas sabiedrības
stūrakmens”; mater. sagat. Guna Stahovska. Kino Raksti, Nr. 1 (14) (2008,
janv./febr.), 2.–6. lpp. ISSN 1407-6950.

Mendriķe, Anda. Latviešu arhitektūras un dizaina pieturzīmes 3 no 31 :
[par Latvijas kultūras kanonā iekļauto Vecrīgas siluetu, arhitektu Reinholdu
Šmēlingu, ģimenes vasarnīcu Pabažos]. Pēc Latvijas Arhitektūras muzeja
vad. Ilzes Martinsones inform. Deko, [Nr. 2] (2009, febr.), 44.–45. lpp. ISSN
1407-7027.

Literatūras kanons
Berelis, Guntis. Kanons un kritēriji. Karogs, Nr. 1 (2009, janv.), 85.–88. lpp.
ISSN 0132-6295.

Mendriķe, Anda. Latviešu arhitektūras un dizaina pieturzīmes 3 no 31 :
[par Latvijas kultūras kanonā iekļauto Latviešu viensētu, arhitektu Kristofu
Hāberlandu, rindu mājām Rīgā (Liepājas ielā 40 un Ropažu ielā 130/138)].
Pēc Latvijas Arhitektūras muzeja vad. Ilzes Martinsones inform. Deko, [Nr.
1] (2009, janv.), 34.–35. lpp. ISSN 1407-7027.

Briedis, Raimonds. Kanons kā simbols. Karogs, Nr. 1 (2009, janv.), 121.–
122. lpp. ISSN 0132-6295.
Mūzikas kanons

No Āraišiem līdz... Latvijas Avīze (iel. „Kultūrzīmes”), Nr. 3 (2009, 5. janv.),
10. lpp. ISSN 1691-1229. Rakstā publicēts kanona 2. kārtā izvirzītais 31
arhitektūras un dizaina vērtības saraksts. Pieejams datubāzē „Lursoft”.

Gaismu sauca, gaisma ausa. Latvijas Avīze (iel. „Kultūrzīmes”), Nr. 10
(2009, 12. janv.), 12. lpp. ISSN 1691-1229. Rakstā publicēts kanona 2. kārtā
izvirzītais 32 mūzikas vērtību saraksts. Pieejams datubāzē „Lursoft”.
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Ko kanonizēt? Kādēļ kanonizēt? Anda Beitāne, Andris Dzenītis, Ināra
Jakubone u. c.; ar Oresta Silabrieža koment.; pierakst. Edgars Raginskis.
Mūzikas Saule, Nr. 1 (2009), 5.–7. lpp. ISSN 1407-6969.

Radzobe, Zane. Zelta griezumu meklējot. Ar Eduarda Kļaviņa, Laimas
Slavas, Imanta Lancmaņa, Māras Lāces koment. Diena, Nr. 15 (2009, 19.
janv.), 14. lpp. ISSN 1407-1290. Rakstā publicēts kanona 2. kārtā izvirzītais
32 vizuālās mākslas vērtību saraksts. Pieejams datubāzē „Lursoft”.

Skatuves mākslas kanons
Viedokļi par Latvijas kultūras kanonu
Gaistoša māksla. Latvijas Avīze (iel. „Kultūrzīmes”), Nr. 17 (2009, 19. janv.),
12. lpp. ISSN 1691-1229. Rakstā publicēts kanona 2. kārtā izvirzītais 35
skatuves mākslas vērtību saraksts. Pieejams datubāzē „Lursoft”.

Aptauja 4 x 4. Māris Bērziņš, Gunārs Lūsis, Krišs Salmanis, Solvita Krese;
mater. sagat. Sandra Krastiņa. Dizaina Studija, Nr. 5 (15) (2008, sept./okt.),
[8.–9.] lpp. ISSN 1691-3094.

Radzobe, Zane. Starp mīlestību un novatorismu. Diena, Nr. 5 (2009, 7.
janv.), 20. lpp. ISSN 1407-1290. Rakstā publicēts kanona 2. kārtā izvirzītais
35 skatuves mākslas vērtību saraksts. Pieejams datubāzē „Lursoft”.

Avotiņš, Viktors. Māksla zaudē kultūru. Kultūras Forums, Nr. 12 (2009, 27.
marts/3. apr.), [1.]–2. lpp. ISSN 1691-1946.

Tautas tradīciju kanons

Avotiņš, Viktors. Špikeris kultūrslaistiem. Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, Nr.
2 (2009, 3. janv.), 13. lpp. ISSN 1407-3463. Pieejams datubāzē „Lursoft”.

Latvijas kultūras kanons. Tautas tradīcijas. Tradicijas.lv [tiešsaiste].
Tradicionālās kultūras informācijas centrs, 2013. Pieejams: http://www.
tradicijas.lv/?page_id=161

Berelis, Guntis. Kultūras kanons. Karogs, Nr. 7 (2008, jūl.), 4.–7. lpp. ISSN
0132-6295.

No cimdiem līdz dainām. Latvijas Avīze (iel. „Kultūrzīmes”), Nr. 335
(2008, 8. dec.), 12. lpp. ISSN 1691-1229. Rakstā publicēts kanona 2. kārtā
izvirzītais 27 tautas tradīciju vērtību saraksts. Pieejams datubāzē „Lursoft”.

Lāce, Māra. Palikušas tikai īstas pērles. Pierakst. Linda Kusiņa. Latvijas
Avīze (iel. „Kultūrzīmes”), Nr. 45 (2009, 16. febr.), 10. lpp. ISSN 1691-1229.
Pieejams datubāzē „Lursoft”.

Skudra, Mārīte. Kā popularizēsim un sargāsim rudzu maizes kanonu?
Kultūras Forums, Nr. 12 (2009, 27. marts/3. apr.), 2. lpp. ISSN 1691-1946.

Silabriedis, Orests. Nesvētais kanons. Karogs, Nr. 1 (2009, janv.), 127.–129.
lpp. ISSN 0132-6295.

Vizuālās mākslas kanons

Vai Latvijai vajadzīgs savs kultūras kanons? Oskars Redbergs, Raimonds
Briedis, Mikus Čeže, Andris Kronbergs; mater. sagat. Ilze Martinsone.
Dizaina Studija, Nr. 5 (15) (2008, sept./okt.), [24.–27., 89.–91.] lpp. ISSN
1691-3094.

Dominē glezniecība. Latvijas Avīze (iel. „Kultūrzīmes”), Nr. 24 (2009, 26.
janv.), 10. lpp. ISSN 1691-1229. Rakstā publicēts kanona 2. kārtā izvirzītais
32 vizuālās mākslas vērtību saraksts. Pieejams datubāzē „Lursoft”.

Zīle, Monika. Vērtības nosauktas. Un?... Latvijas Avīze, Nr. 79 (2009, 21.
marts), 3. lpp. ISSN 1691-1229. Pieejams datubāzē „Lursoft”.
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2. pielikums
Aptaujas „33 grāmatas, kurām jābūt ikvienas latviešu ģimenes bibliotēkā” rezultāti
Sabiedrības aptauja
Autors

Nosaukums

Bībele
Enciklopēdijas (konversācijas vārdnīca)
Dainas
Latviešu tautas pasakas
“Dvēseļu putenis”
A. Grīns
J. Jaunsudrabiņš “Baltā grāmata”
“Dievs. Daba. Darbs”
A. Brigadere
“Izlase” (arī Epifānijas)
I. Ziedonis
“Straumēni”
E. Virza
“Trīs draugi”
Ē. M. Remarks
“Jaunā zelta uzvedības grāmata”
S. Lasila
“Izlase”
R. Blaumanis
Pavārgrāmata
“Lāčplēsis”
A. Pumpurs
“Izlase”
Rainis
“Vējiem līdzi”
M. Mičela
“Izlase”
Z. Mauriņa
Ģimenes enciklopēdija
Medicīnas enciklopēdija
Svešvalodu vārdnīca
“Vinnijs Pūks un viņa draugi”
A. Milns
“Bille”
V. Belševica
“Pasaules vēsture”
A. Grīna red.
“Dziedoņi ērkšķu krūmā”
K. Makkalova
“Latviešu tautas piedzīvojumi”
U. Ģērmanis
“Mērnieku laiki”
Brāļi Kaudzītes
“Izlase”
Dž. Londons
“Šveiks”
J. Hašeks
Kalendārs
Svešvārdu vārdnīca
“Zvejnieka dēls”
V. Lācis
“Zaļā zeme”
A. Upīts
“Divpadsmit krēsli”
Ilfs un Petrovs

% no visām
anketām

81
48
42
21
19
18
17
16
15
15
14
13
13
12
11
10
9
8
6
6
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3

Ekspertu aptauja
Autors

Nosaukums

Bībele
“Baltā grāmata”
Dainas
K. Skalbe
“Kaķīša dzirnavas”
A. Lindgrēna
“Brālītis un Karlsons”
A. Pumpurs
“Lāčplēsis”
M. Servantess
“Dons Kihots”
Latviešu tautas pasakas un teikas
A. Brigadere
“Dievs. Daba. Darbs”
Brāļi Kaudzītes
“Mērnieku laiki”
A. Milns
“Vinnijs Pūks”
A. de Sant-Ekziperī “Mazais Princis”
M. Bulgakovs
“Meistars un Margarita”
J. Hašeks
“Šveiks”
E. Virza
“Straumēni”
J. V. Gēte
“Fausts”
Konversācijas vārdnīca (jauna)
A. Čaks
“Mūžības skartie”
Homērs
“Iliāda” un “Odiseja”
Dante
“Dievišķā komēdija”
Rainis
“Gals un sākums”
Sengrieķu mīti un varoņteikas
Valdis
“Staburaga bērni”
L. Kerols
“Alise brīnumzemē”
A. Deglavs
“Rīga”
F. Kafka
“Process”
J. Poruks
“Kauja pie Knipskas”
T. Jānsone
“Komēta nāk”
G. Garsija Markess “Simts vientulības gadu”
Dž. Džoiss
“Uliss”
G. Merķelis
“Latvieši”
A. Munte
“Stāsts par Sanmikelu”
M. Prusts
“Zudušo laiku meklējot”
J. Jaunsudrabiņš

% no visām
anketām

55
53
47
37
31
31
31
28
28
28
26
24
22
22
20
18
18
18
18
16
16
16
16
14
14
14
14
14
14
14
12
12
12

Avots: Grāmatu Apskats. Nr. 8/9 (47/48) (1996, maijs), 10.–11. lpp.
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3. pielikums
Aptaujas “Latviešu literatūras 100+1“ rezultāti
Autors

1

R. Blaumanis

Nosaukums

Noveles: Raudupiete, Purva bridējs,
Salna pavasarī, Andriksons, Nāves ēnā
2 R.Blaumanis
Skroderdienas Silmačos
3 A. Pumpurs
Lāčplēsis
4 R. un M. Kaudzīte Mērnieku laiki
5 V. Belševica
Bille; Bille dzīvo tālāk; Billes skaistā jaunība
6 I. Ziedonis
Epifānijas, I - II
7 A. Sakse
Pasakas par ziediem
8 J. Jaunsudrabiņš Baltā grāmata
9 A. Brigadere
Sprīdītis
10 A. Grīns
Dvēseļu putenis
11 A. Čaks
Mūžības skartie, I - II
12 V. Lācis
Zvejnieka dēls
13 E. Virza
Straumēni
14 A. Brigadere
Dievs. Daba .Darbs; Skarbos vējos;
Akmeņu sprostā
15 J. Klīdzējs
Cilvēka bērns
16 I. Ziedonis
Krāsainās pasakas
17 Rainis
Pūt, vējiņi
18 J. Jaunsudrabiņš Aija (Aija; Atbalss; Ziema)
19 R. Ezera
Aka
20 E. Veidenbaums Dzeja
21 Valdis
Staburaga bērni
22 Rainis
Jāzeps un viņa brāļi
23 R. Blaumanis
Indrāni
24 Rainis
Uguns un nakts
25 J. Akuraters
Kalpa zēna vasara
26 K. Skalbe
Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties
27 E. Zālīte
Agrā rūsa
28 P. Rozītis
Ceplis
29 A. Eglītis
Lūgšana (Dievs, tava zeme deg...)
30 A. Upīts
Zaļā zeme
31 J. Grīziņš
Vārnu ielas republika
32 A. Čaks
Mana paradīze
33 J. Poruks
Kauja pie Knipskas

Balsis

331
289
214
212
193
190
188
184
167
151
146
142
137
132
132
129
128
108
107
102
101
100
99
88
76
73
72
69
68
68
67
58
58

Autors

Nosaukums

Balsis

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

O. Vācietis
O. Vācietis
Aspazija
A. Bels
A. Bels
E. Birznieks-Upītis
R. Blaumanis
R. Blaumanis
V. Lācis
A. Neiburga
Plūdons
I. Ābele
J. Poruks
A. Deglavs
K. Elsbergs
F. Bārda
A. Čaks
R. Ezera
R. Dobrovenskis
I. Ziedonis
N. Ikstena
L. Muktupāvela
A. Čaks
Rainis
Rainis
Aspazija

57
57
55
55
53
53
52
52
52
47
47
44
43
42
41
39
39
39
38
38
37
36
35
35
33
32

60
61
62
63
64
65
66

A. Čaks
E. Ādamsons
A. Eglītis
A. Eglītis
K. Skalbe
M. Zīverts
K. Elsbergs

Zibens pareizrakstība
Si minors
Sidraba šķidrauts
Cilvēki laivās
Būris
Pelēkā akmens stāsti
Pazudušais dēls
Ugunī
Vecā jūrnieka ligzda
Stum stum
Atraitnes dēls
Tumšie brieži
Pērļu zvejnieks
Rīga (I Patrioti; II Labākās famīlijas)
Pagaidīsim ausaino
Dziesmas un lūgšanas dzīvības kokam
Iedomu spoguļi
Zemdegas
Rainis un viņa brāļi
Taureņu uzbrukums
Dzīves svinēšana
Šampinjonu derība
Poēma par ormani
Gals un sākums
Spēlēju, dancoju
Autobiogrāﬁskā triloģija (Saulains stūrītis;
Ziedu klēpis; Raganu naktis)
Spēlē, spēlmani
Smalkās kaites
Homo novus
Līgavu mednieki
Ziemas pasakas
Minhauzena precības
Bēdas uz nebēdu
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32
31
31
30
30
28
27

Autors

67 M. Zariņš
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

J. Janševskis
Rainis
I. Indrāne
A. Skujiņa
M. Zālīte
F. Bārda
I. Ziedonis
E. Ādamons
G. Janovskis
I. Zandere
V. Belševica
G. Repše
I. Ziedonis
A. Upīts
E. Līvs
Rainis

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

U. Bērziņš
J. Poruks
K. Skujenieks
M. Čaklais
A. Niedra
V. Belševica
M. Zīverts
B. Martuževa
K. Skujenieks
J. Rokpelnis
I. Šķipsna
J. Ezeriņš
M. Zālīte
A. Bels
Auseklis

Nosaukums

Balsis

Viltotais Fausts jeb Pārstrādāta un
papildināta pavārgrāmata
Dzimtene
Tālas noskaņas zilā vakarā
Zemesvēzi dzirdēt
Dzejas
Pilna Māras istabiņa
Zemes dēls
Kā svece deg
Sapņu pīpe
Sōla
Iekšiņa un āriņa
Gadu gredzeni
Septiņi stāsti par mīlu
Poēma par pienu
Kailā dzīvība
Velnakaula dvīņi
Dagdas skiču burtnīcas (Addio bella!; Čūsku Vārdi;
Uz mājām; Sudrabotā gaisma; Mēness meitiņa)
Dzeja
Dzejas
Iesien baltā lakatiņā
Sastrēgumstunda
Līduma dūmos
Dzeltu laiks
Vara
Ceļu krusti
Sēkla sniegā
Rīgas iedzimtais
Aiz septītā tilta
Leijerkaste, I - II
Margarēta
Saucēja balss
Raksti

27

Autors

99 V. Jakobsons
100 J. Peters
101 P. Brūveris

27
26
25
24
24
24
23
23
22
22
22
21
21
20
19
15
15
14
13
13
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6

Nosaukums

Balsis

Brokastis Ziemeļos
Tautas skaitīšana
Valodas ainava

4
4
3

Avots: portāls “Delfi“
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4. pielikums
Kanona vērtību izvēles anketu paraugi

Avoti: Dominē glezniecība. Latvijas Avīze, Nr. 24 (2009, 26. janv.), 10. lpp.; Gaismu sauca, gaisma ausa. Latvijas Avīze, Nr. 10 (2009, 12. janv.), 12. lpp.
40

5. pielikums
Plakāts „Nīderlandes vēstures un kultūras kanona vērtības uz laika ass”

Avots: „Entoen.nu”
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6. pielikums
Izmantotajos informācijas avotos sastopamie Latvijas kultūras kanona apzīmējumi
Nacionālās vērtības
Izcilāko kultūras vērtību kopums
Nacionālā identitāte
Kultūras mantojums
Nacionālais mantojums
Piederības izjūta
Garīgās bagātības
Kultūras atmiņa
Latviešu kultūratmiņas kodols
Latvijas kultūras atmiņas kodols
Kopīgās kultūras atmiņas kodols
Kultūras zīmes
Kultūras atmiņas zīmes
Klasika
Kultūras klasika
Institucionalizēta kultūras atmiņa
Kultūras pamatvērtības
Ceļa rādītājs
Ceļvedis
Vadlīnijas
Sākumpunkts kultūras (vērtību) iepazīšanai
Reprezentācija
Latvijas kultūras pamats
Latviešu kultūras pamati
Tīkls
Tīmeklis
(Kultūras) vērtību tīmeklis
(Kultūras) vērtību koordinātu sistēma
Kultūras zīmju sistēma
Kultūras minimums

Kultūrizglītības minimums
Latvijas vērtību minimums
Latvijas kultūras vizītkarte
Hrestomātisks saraksts
Enciklopēdija
Latviskās identitātes saturs
Vērtību saraksts
Kultūras vērtību saraksts
Vērtību sistēma
Latviešu kultūras konspekts
Špikeris
Pieturzīmes
Ceļa stabiņi
Process
Diskusija
Diskusiju platforma
Izcilu kultūras faktu kopums
Svarīgs kultūras faktu kopums
Zināšanu kopums
Kultūras CV
Orientieris
Orientieru kopums
Vaduguns
Paraugizlase
Rokasgrāmata
Izejas punkts
Kultūras zvaigžņu saraksts
Atgādinājums
Vērtību iezīmējums
Olekts
42

Zelta fonds
Atskaites punkts
Mezgla punkti
Etalons
Logs uz Latvijas kultūras pamatvērtībām
Nacionālo vērtību nesējs
Nacionālo kultūras vērtību apkopojums
Nacionālās identitātes sastāvdaļa
Nacionālās identitātes kodols
Latvijas kultūras izpratnes pamats
Kompass
Tautas lepnuma zīme
Kopīgie stāsti
Kopīgās vērtības
Kopīgo vērtību apkopojums
Kopīgie simboli
Kultūras ikonu kopums
Kultūras vērtību identifikācija
Kultūras bākas
Nācijas piederības zīme
Kultūras vērtību grozs
Vērtību atgādinājums
Logs uz kultūru

7. pielikums
Konkursā „Jaunais kultūras kanons (1991–2013)” nosauktās vērtības
Likteņdārzs
Latgales vēstniecība „Gors” (Rēzeknes
koncertzāle)
Svēto apustuļu Pētera un Pāvila Romas
katoļu baznīca Lēdmanē
Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis”
Diriģents Māris Sirmais un koris „Kamēr”
Radošā nometne „Vītolēni”
Grupa „Prāta vētra”
Siguldas Opermūzikas svētki
Siguldas Valsts ģimnāzijas jauniešu koris
„Atvars”
Postfolklora
Mākslinieks Gints Gabrāns
Gleznotājs Ritums Ivanovs
Gleznotāja Andra Eglīša personālizstāde
„Zemes darbi”
Amatnieks Jānis Nīmanis (John Neeman) un
viņa darbarīki „Autine”
Kinofilma „Mammu, es tevi mīlu”
Kinofilma „Rīgas sargi”
Kinofilma „Sapņu komanda 1935”
Latvijas dokumentālais kino, 1991–2013
Ģertrūdes ielas teātris
Valmieras drāmas teātris
Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris
„Slieksnis”
Evita Sniedze un viņas kultūrvēsturiskie
pētījumi
Ingunas Baueres romāns „Piedod,

Karolīne!”
Imanta Ziedoņa un Rimanta Ziedoņa
grāmata „Mežu zemē Latvijā”
Dzejnieks Imants Ziedonis
Rakstniece Nora Ikstena
Portāls „Satori”
Grāmata un animācijas filma „Joka pēc
alfabēts”
Gaismas festivāls „Staro Rīga”
Viena lata monētas (dizains)
Akcija „Draudzīgais aicinājums”
Stāstnieku konkurss „Teci, teci, valodiņa”
Jāņa Cimzes piemiņas saglabāšana
Valmieras vecpilsētas izrakumi
Mārtiņš Freimanis un grupa „Tumsa”
Saldus mūzikas un mākslas skola
Ventspils Pārventas bibliotēka
Komponists Pēteris Vasks
Valsts Akadēmiskais koris „Latvija”
Komponists Ēriks Ešenvalds
Imanta Ziedoņa fonds „Viegli”
Imanta Ziedoņa fonda „Viegli” mūzikas
albumi
Jauniešu tradīcija muzicēt pūtēju orķestrī
Komponists Raimonds Pauls
Mūziķe Austra Pumpure
Starptautiskais pianisma zvaigžņu festivāls
Liepājā
Mūziķu apvienība „Ventspils Big Band”
Operdziedātājas Alīdas Vānes Starptau43

tiskais jauno vokālistu konkurss
Arhitekte Zaiga Gaile
Arhitekta Ulda Pīlēna birojs
Kuldīgas pilsētas dārzs
Dizaineri „Mareunrol’s”
Projekts „Satiec savu meistaru”
Folkloras kopa „Atštaukas”
Sarkanbaltsarkano lentīšu tradīcija
Dokumentālais kino „Latvijas faili”
Vladimira Kaijaka romānu ekranizējums
„Likteņa līdumnieki”
Liepājas teātra izrāde „Stavangera” (Pulp
People)
Jaunā Rīgas teātra režisors Alvis Hermanis
Rakstniece un dzejniece Vizma Belševica
Rakstniece Laimdota Sēle
Grupa „Skyforger” („Debesu kalējs”)
Dzejniece un dramaturģe Māra Zālīte
Sandras Kalnietes grāmata „Ar balles
kurpēm Sibīrijas sniegos”
Gaismas pils (Latvijas Nacionālās bibliotēkas
jaunā ēka)
Velosipēdi „Ērenpreiss”
Pianists Vestards Šimkus
Tango karalis Oskars Stroks
Koris „Kamēr”, projekts „Pasaules Saules
dziesmas”
Mūzikas aģentūra „Hermaņa Brauna fonds”
Animācijas filma „Bezmiegs”
Kinofilma „Kolka Cool”

Kinofilma „Cilvēka bērns”
Kinorežisore Dzintra Geka (dokumentālās
filmas)
Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs
Žaņa Lipkes memoriālais muzejs
Ogres dendroloģiskais parks „Lazdukalni”
Jomas ielas svētki Jūrmalā
Mākslinieks Vitālijs Jermolajevs
Multimediju māksliniece Katrīna Neiburga
(video darbi)
Komiksu žurnāls „KUŠ!”
Fotogrāfs Reinis Hofmanis
Izrāde „Pūt, vējiņi”
Izrāde „Skroderdienas Silmačos” (2009.
gada iestudējums)
Viedtālruņu aplikācija „Dziesmu svētki”
Nominācija „Latvijas lepnums”
T-krekli „RĪGA”
Sporta žurnālists Armands Puče
Māras Zālītes luga „Tobāgo!”
Aktrise Rēzija Kalniņa
Gleznotājs Gunārs Ezernieks
Mākslinieks Ilmārs Blumbergs
Mūziķi Raimonds un Oskars Petrauski
Gunāra Ordelovska pūtēju orķestru festivāls
Dokumentālā filma „Bekons, sviests un
mana mamma”
Skulptūra „Jelgavas students”
Lietišķais radošums (latviešu amatniecība,
tautas lietišķās mākslas studijas)
Kopības tradīcijas (Lielā talka, Mazā
kavalērija, Gaismas ceļš)
Valoda (mūsdienu latviešu valoda)
Abrenes tautas tērps

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs
„Zeimuļs”
Raiņa piemineklis Ilūkstē (tēlnieks Indulis
Folkmanis)
Bebrenes Brīvības piemineklis
Dizaineres Karīnas Vītiņas apavi „Es te biju”
Tēlnieks Jānis Bārda
Gleznotāja Maija Tabaka
Kinofilma „Likteņdzirnas”
Daugavpils teātris
Dramatiskais kolektīvs „Palādas”
Režisors Dž. Dž. Džilindžers
Izrāde „Latgola.lv”
Gundara Kalves romāns „Līnis”
Dzejnieks un tulkotājs Guntars Godiņš
Dzejniece Anna Rancāne
Novadpētniece Irēna Šaicāne
Mūziķu apvienība DJ Monsta un Biruta
Ozoliņa
Grupa „Instrumenti”
Folkloras festivāls „Baltica”
Gunārs Igaunis un viņa instrumentu
darbnīca
Valsts svētku svinēšanas tradīcijas

Avots: konkursa „Jaunais kultūras kanons (1991–2013)” materiāli
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