Noskaidroti konkursa vidusskolēniem “Jaunais kultūras kanons
(1991-2013)” uzvarētāji
Šā gada 7.februārī Latvijas Kultūras akadēmijas teātra ēkā Zirgu Pasts notika konkursa
"Jaunais Kultūras kanons (1991-2013)” fināls. Divpadsmit komandas no Latvijas
novadiem dalījās savās pārdomās un idejās par to, kuras varētu būt tās trīs pēdējās
desmitgadēs radītās kultūras vērtības, kas ne tikai būtu iekļaujamas kultūras kanonā, bet
arī ļautu Latvijas viesiem un tūristiem iepazīt, saklausīt, sagaršot un sajust Latviju.
Dienas pirmā daļa tika atvēlēta ideju ģenerēšanai un prezentāciju sagatavošanai, bet
pēcpusdienā jaunieši prezentēja un aizstāvēja savas idejas citu komandu un žūrijas
priekšā. Dalībniekus priecēja arī Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas studentu klavieru trio,
Latvijas Kultūras akadēmijas dramatiskā teātra aktieru 3.kursa studenti, demonstrējot
aktiera meistarību un paukošanās prasmi. Savukārt Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas
nodaļas studentes bija izgatavojušas komandu emblēmas.
Konkursa dalībniekus bija ieradusies sveikt gan Kultūras ministre Dace Melbārde, gan
Latvijas Kultūras akadēmijas rektors profesors Jānis Siliņš.
Jaunais kultūras kanons pēc jauniešu ieskatiem varētu tikt papildināts gan ar Kalnciema
kvartālu, Spīķeru radošo kvartālu, Ķīpsalu, Koncertzāli "Gors", Vestardu Šimkusu, Ēriku
Ešenvaldu, Prāta Vētru, Valsts akadēmisko kori „Latvija”, Mareunrol’s, Dirty Deal Teatro
un Ģertrūdes ielas teātri, "Staro Rīga", Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeju, Rīgas danču
kluba danču vakariem un citām, viņuprāt, nozīmīgām vietām, cilvēkiem un pasākumiem.
Spēja pārliecināt un atbildes uz žūrijas āķīgajiem jautājumiem ļāva komandas sarindot
šādā secībā:
1.vieta – Ogres Valts ģimnāzijas un Tukuma Raiņa ģimnāzijas komandām.
2. vieta – Cēsu Valsts ģimnāzijas komandai.
3. vieta – Ernesta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas komandai;
4. vieta – Ogres tehnikuma komandai;
5. vieta – Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas komandai.
Atzinības rakstus, žūrijas un atbalstītāju sarūpētas balvas saņēma visas komandas.
Pirmās sešas godalgotās komandas saņēma dāvanu kartes kultūras pasākumu
apmeklēšanai, kas bija iespējams pateicoties LR Kultūras ministrijas piešķirtajiem
līdzekļiem.
Fināla žūrijas darbā piedalījās – Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja direktore Māra Lāce,
Saeimas deputāts, Sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis,
Latvijas Nacionālā kultūras centra direktores vietniece Signe Pujāte, Kultūras ministrijas
Stratēģijas un reģionālās kultūrpolitikas nodaļas vecākā referente Lolita Rūsiņa,
nodibinājuma „Rīga 2014” programmas realizēšanas vienības vadītāja Dace Vilsone,
literatūrvēsturnieks, LKA profesors Raimonds Briedis, etnomuzikologs, Latvijas
universitātes asociētais profesors Valdis Muktupāvels, žurnālists Pauls Raudseps, Rīgas
Tūrisma Attīstības Biroja valdes locekle, Rīgas Domes deputāte Vita Jermoloviča, LR
Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve, Valsts izglītības satura centra vecākā referente

Spodra Austruma, konkursa projekta vadītāja, Socioloģijas un kultūrizglītības asociācijas
pārstāve Inese Pitkeviča.
Konkursu atbalstīja: nodibinājums „Rīga 2014”, Žurnāls „Ir”, Latvijas Nacionālais teātris,
Latvijas Nacionālā opera, Dailes teātris, Jaunais Rīgas teātris, Valmieras Drāmas teātris,
M. Čehova Rīgas Krievu teātris, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, „Latvijas
Koncerti”, Latvijas Mākslas akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Rīgas
Tūrisma Attīstības Birojs un biedrība „Culturelab”.
Konkursu jau otro gadu organizē Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Latvijas
Republikas Kultūras ministriju, Socioloģijas un kultūrizglītības asociāciju un Valsts
Izglītības satura centru.
Konkursa lielākā vērtība bija kultūras kā vērtības aktualizēšana, paaudžu pieredzes
apmaiņa, dalīšanās ar idejām, radošums un kultūras kopēju kopā būšana.
Konkursa aktivitātēm iespējams sekot līdzi Facebook lapā:
www.facebook.com/latvijaskulturaskanons, kur aplūkojami arī fotomirkļi no konkursa.

Konkursa „Jaunais kultūras kanons” finālistu komandas kopā ar skolotājām un
organizatoriem.
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Sveicam visus konkursa finālistus un uzvarētājus, un pateicamies konkursa
organizatoriem, atbalstītājiem, skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem par
ieguldīto darbu!

