
 

Liepājas Universitātei – 60 

Liepājas Universitātē 

norisinājās konkurss Kurzeme skolu jauniešiem 

”Jaunais Kultūras kanons (1991-2013)” 

2014. gada 14. janvārī 

 Lai uzturētu diskusiju par Latvijas kultūras mantojumu un mākslas vērtībām, nacionālo 

identitāti un sabiedrības kolektīvo atmiņu, 2014. gada 14. janvārī Liepājas Universitātē norisinājās 

konkursa "Jaunais kultūras kanons (1991–2013)" pirmā kārta Kurzemes skolu jauniešiem. Visas 

dienas garumā par iespēju iegūt tiesības un piedalīties konkursa finālā Rīgā, Latvijas Kultūras 

akadēmijā (Dzirnavu ielā 46, Zirgu pastā) 2014. gada 7. februārī, cīnījās 15 Kurzemes reģiona  skolu 

komandas. 10 Liepājas pilsētas skolu komandas un 5 komandas no Kurzemes reģiona. 

 Konkursa mērķis – pievērst skolēnu uzmanību kultūras un mākslas vērtību jaunrades 

aktuālajiem procesiem mūsdienu Latvijā.  Konkursa dalībniekiem bija iespēja veidot savu Kultūras 

kanonu no tām vērtībām, kuras ir radītas laika posmā no 1991. līdz 2013. gadam, kā arī argumentēt 

šo vērtību kanonizēšanas nepieciešamību.  

Liepājas pilsētu pārstāvēja:  

1)  Liepājas Valsts pirmās ģimnāzijas komanda (Tereze Šulca, Zane Kazbuķe, Inese Sileniece), 

skolotājas Vintras Brašas vadībā.  

2) J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas komanda (Ennija Kudrēviča, Valts Dreimanis), 

skolotājas Veltas Voiceonekas vadībā. 

3)  Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas komanda (Ernests Vilsons, Rūta Karlīna 

Avotiņa, Sintija Briķe),  skolotājas Astras Ziemeles vadībā. 

4) Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.  vidusskolas komanda (Krista Mikloviča, Ieva Belova, 

Viktorija Tālute), skolotājas Lauras Laubergas – Nikolovas vadībā.  

5) Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas komanda (Krista Smirnova, Agnese Trukšane, Simona 

Daujate), skolotājas   Inas Grundmanes un  Baibas Bolšteinas vadībā.  



6) Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas komanda (Auce Maniņa, Elīna Baltiņa, Linda Meire), 

skolotājas Daces Vecvagares vadībā. 

7) Liepājas 7. vidusskolas komanda (Deniss Gogins, Diāna Rudakova, Margarita 

Valentjukeviča), skolotājas Svetlanas Kuļikovas vadībā. 

8) 3 komandas no Liepājas 15 vidusskola (1 komanda: Amanda Lapāne, Marika Maslovska, 

Viktorija Potapenko; 2 komanda: Anete Eversone, Nadīna Alksnīte, Linda Roze un 3 komanda: 

Linda Afanasjeva, Renārs Sīklis, Anna Megija Sauka), skolotāja Pāvela Jura vadībā. 

5 komandas no Kurzemes reģiona: 

1) Ventspili pārstāvēja 2 komandas, Ventspils 4. vidusskolas komanda (Kadrija Valdemāre, Grēta 

Gardoviča, Signe Mežniece), skolotājas Maldas Pornieces vadībā un Ventspils 6 vidusskolas 

komanda (Anna Paula Kinstlere, Laura Altenburga, Kristaps Smiltnieks), skolotājas Ludmilas 

Pomikanovas vadībā.  

2) Kuldīgu pārstāvēja Kuldīgas centra vidusskolas komanda (Baiba Podniece, Paula Rīna, Linda 

Valkovska), skolotājas  Antras Spuļģes vadībā. 

3) Aizputes pilsētu pārstāvēja Aizputes vidusskolas komanda (Nora Fausta, Linda Reine, Kristīne 

Ernstsone), skolotājas  Ilzes Alsiņas  vadībā. 

4) Brocēnus pārstāvēja  Brocēnu vidusskolas komanda (Madara Miķelsone, Žanis Andersons, 

Elvis Plācis), skolotājas  Intas Muižarājas vadībā. 

 Daudzas no komandām aktualizēja reģionālās vērtības, kurām ir saikne ar vietu, kur viņi 

dzīvo, mācās un pavada savu brīvo laiku, kas liecina par jauniešu pieķeršanos dzimtajai vietai. 

Vērtības, kuras ir nozīmīgas visas Latvijas mērogā un arī starptautiskā līmenī.   

 Par jaunajā kultūras kanonā iekļaujamām vērtībām vidusskolēni  vairākkārt izvirzīja režisora 

Aigara Graubas filmu ‘‘Sapņu komanda 1935’’, kas ir stāsts par Latvijas basketbola izlasi un tās 

vadītāju Valdemāru Baumani, kas 1935. gadā  izcīnīja pirmo Eiropas čempionu titulu. Savukārt, kā 

populārākā personība jauniešu vidū tika izvirzīts mūziķis, komponists, grupas „Tumsa” solists, 

aktieris, dzejnieks Mārtiņš Freimanis (1977 - 2011), kurš jauniešu skatījuma simbolizē lokālo 

identitāti, jauniešiem ir aktuāls kultūras artefakts un vērtība, kas zināma visai sabiedrībai.  

 Kopumā jaunieši aktualizēja vairāk kā 20 kanonizējamas kultūras vērtības, piemēram:  



1) Ventspils Pārventas bibliotēka, kuras interjera dizains pārsteidz ar savu plašumu, gaišiem 

toņiem, eleganci un kura darbojas arī kā daudzfunkcionāls kultūras centrs. Tās fasādi rotā iegravētas 

Krišjāņa Barona tautasdziesmas rindas viņa rokrakstā: 

Venta nesa pa vilnīti 

Zelta krēslu līgodama. 

Sit vilnīti maliņā 

Būs manai māsiņai. 

2) Folkloras kopa „Atštaukas”, kas simbolizē nacionālo identitāti, kopj un popularizē tautas 

tradīcijas un uztur dzīvas tautas tradīcijas globalizācijas laikmetā. 

3) Latvijas Valsts akadēmiskais koris, uzverot, ka latvieši ir dziedātājtauta, un to arī apliecina un 

vairākkārt pierāda, LVAK ir vērtība pati par sevi, kura tiek pārmantota no paaudzes paaudzē. 

4) Zane Gaile, arhitekte, kura ir par Latvijas arhitektūras tēla un vērtību atjaunošanu un 

saglabāšanu. 

5) Režisora Konstantīna Bogomolova  izrāde Stavangera (Pulp People), veidota pēc krievu 

dramaturģes Marinas Krapivinas lugas motīviem, kura provocē ar tajā lietotiem necenzētiem 

vārdiem, kuri atspoguļo mūsdienu sabiedrības verbālās izteiksmes formas. 

 Konkursa dalībnieku uzstāšanos vērtēja 11 žūrijas komisijas pārstāvji, kuri tika iedalīti divās 

kategorijās 8 žūrijas pārstāvji, kuri vērtēja komandas katrs individuāli un 3 alternatīvās žūrijas 

pārstāvji, kuri katrai komandai piešķīra vienu vērtējumu vienojoties kolektīvi.  Pamat žūriju 

pārstāvēja Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta direktore Jolanta 

Treile un Kultūras ministrijas Stratēģijas un reģionālās kultūrpolitikas nodaļas vadītāja Dace 

Ziemele. Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesore, konkursa  "Jaunais kultūras kanons 

(1991–2013)" projekta vadītāja Anda Laķe un  Latvijas Kultūras akadēmijas studente Nadīna 

Rutka. Liepājas Universitātes administratīvais direktors,  Socioloģisko pētījumu centra vadītājs, 

konkursa "Jaunais kultūras kanons (1991–2013)" reģionālais koordinators Kurzemē Arturs 

Medveckis, Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes prodekāne,  studiju 

programmas „Dizains” direktore Dr.paed.  Inta Klāsone un Liepājas Universitātes Kurzemes 

Humanitārā institūta direktors Dr.philol. Edgars Lāms,  kā arī  Latvijas Radošo savienību padomes 

priekšsēdētāja, Latvijas komponistu savienības priekšsēdētāja, UNESCO Latvijas nacionālās 

Asamblejas locekle Dace Bluķe. Alternatīvo žūriju konkursā pārstāvēja Liepājas Universitātes 

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes prodekāne Dr. paed. Linda Pavītola, Liepājas 

Universitātes Socioloģisko pētījumu centra projektu administratore Karīna Ūdre un Liepājas 

Universitātes studente Elita Medne. 



 Kā divas labākās komandas ar tiesībām piedalīties finālā Rīgā, žūrija izvirzīja Brocēnu 

vidusskolas komandu (Madara Miķelsone, Žanis Andersons, Elvis Plācis), skolotājas  Intas 

Muižarājas vadībā un Liepājas Valsts pirmās ģimnāzijas komandu (Tereze Šulca, Zane Kazbuķe, 

Inese Sileniece), skolotājas Vintras Brašas vadībā. 

 Jauniešu sagatavošanā konkursam ļoti liela nozīme ir skolotāju atbalstam, tāpēc 

izsakām lielu pateicību visiem skolotājiem, kuri palīdzēja sagatavoties konkursam. 
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