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Vārds

Uzvārds

KULTŪRA LATVIJĀ
 / Lasiet tekstu un izvērtējiet dotos apgalvojumus!

Latviju raksturo krāšņa un bagāta kultūras dzīve. Latvija ir zeme, kas dzied. Latvijas kordziedāšanas 

tradīcijas ir nesušas valsts vārdu pasaulē. Latvija lepojas arī ar pasaulē daudzskaitlīgākā ‒ Dziesmu 

svētku ‒ kora slavu. Ik pēc pieciem gadiem ap 40 000 dalībnieku pulcējas Vispārējos latviešu 

Dziesmu un deju svētkos, kas gadu gaitā kļuvuši par daļu no latviešu nacionālās identitātes.

Tāpat Latvijas Nacionālās operas mākslinieki dzied uz pasaules ievērojamāko opernamu 

skatuvēm ‒ Elīna Garanča, Kristīne Opolais un Aleksandrs Antoņenko ir tikai daži no izcilajiem 

solistiem, kas nes Latvijas vārdu plašajā pasaulē.

Ikviens tūrists, kurš jūsmo par arhitektūru, nelaidīs garām iespēju paviesoties Rīgā – Eiropas 

jūgendstila metropolē. Rīgas centrā aptuveni 40% ēku ir jūgendstila celtnes, kas ir ievērojami vairāk 

nekā citās pasaules pilsētās.

Apgalvojums Jā Nē

Latvija sevi sauc par zemi, kas dzied. 

Latvijā tikai vienu reizi ir notikuši Vispārējie latviešu Dziesmu un 

deju svētki.

Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki ir nozīmīga Latvijas 

kultūras daļa. 

Gan kori, gan operas mūziķi nes Latvijas vārdu pasaulē. 

Elīna Garanča un Kristīne Opolais ir operdziedātājas. 

Jūgendstils ir arhitektūras stils. 

Rīga tiek saukta par Eiropas jūgendstila metropoli. 

Rīgā aptuveni 40 % ēku ir baroka celtnes. 
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 / Lasiet tekstu un atbildiet uz jautājumiem!

Latvijas Kultūras kanons ir izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums. 

Kanons ir kā brilles, caur kurām ieraudzīt Latviju un tās vērtības. Kā durvis, pa kurām ienākt 

Latvijas kultūras bagātību krātuvē. Kultūras kanonā ir iekļautas Latvijas kultūru raksturojošās 

vērtības dažādās jomās, ar kurām lepojamies un kurām vajadzētu veidot ikviena Latvijas iedzīvotāja 

kultūras pieredzes pamatu un piederības izjūtu Latvijai. 

Kultūras kanonu veido astoņas vērtību grupas:

 

Kopā Latvijas Kultūras kanonā ir ietverts vairāk nekā 100 kultūras vērtību, laika gaitā tās tiek 

papildinātas. 

2017. gadā izveidotā Kultūras kanona tīmekļvietne www.kulturaskanons.lv piedāvā brīvi pieejamu 

informāciju, aizved uz dažādu muzeju krātuvēm un arhīviem. 

Kas ir Latvijas Kultūras kanons?

Kāda ir Latvijas Kultūras kanona tīmekļvietnes adrese?

Kādas vērtību grupas ir ietvertas Latvijas Kultūras kanonā?

Cik kultūras vienību ir iekļautas Latvijas Kultūras kanonā?

Vai Kultūras kanona izstrāde ir pabeigta? Vai tas tiek papildināts ar jaunām satura vienībām?
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 / Izvēlieties vienu citātu un uzrakstiet savas pārdomas par to!

1. Kultūra ir cilvēces dārgākā manta. (Rainis)

2. Kultūra un sabiedrība nav atdalāmi jēdzieni. Mēs esam gan sabiedrības locekļi, gan kultūras 

dalībnieki. Atbildot uz jautājumiem „Kā mēs kaut ko darām? Kādas ir mūsu vērtības? Kāda ir mūsu 

rīcība?”, mēs raksturojam kultūru, kuru pārstāvam. (E. Levits)

3. 1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, lai [..] garantētu latviešu nācijas, 

tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem. (LR Satversme)
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