


Latvijas kultūras kanons izveidots kā izcilāko un 
ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums, kas 
atspoguļo visu laiku nozīmīgākos sasniegumus kultūrā.
Tās ir vērtības, ar kurām lepojamies un kuras nodrošina mūsu 
piederības izjūtu Latvijai.

Latvijas kultūras kanona veidošana 2007.gadā tika uzticēta 
ekspertu darba grupām 7 nozarēs (Arhitektūra un dizains, 
Kino, Literatūra, Mūzika, Skatuves māksla, Tautas 
tradīcijas, Vizuālā māksla).
Šobrīd Kultūras kanona izveide ir noslēgusies un Kultūras 
kanonu veido 99 kultūras vērtības.



Zināmākie Latvijas kultūras kanonā

Kārļa Zāles Brīvības piemineklis



Jāzepa Vītola “Gaismas pils” (Ausekļa vārdi)

Zināmākie Latvijas kultūras kanonā



Zināmākie Latvijas kultūras kanonā

Dziesmu svētki



Kārļa Skalbes “Ziemas pasakas”

Zināmākie Latvijas kultūras kanonā



Lielvārdes josta

Zināmākie Latvijas kultūras kanonā



Zināmākie Latvijas kultūras kanonā

Latvju dainas



Kanona papildināšanā var iesaistīties ikviens 
Latvijas cilvēks, apzinot vērtības, kuras mums 

katram un visiem kopā ir svarīgas. Par to jārunā, lai 

mēs paši un arī citi vairāk uzzinātu par vērtībām, kas 

varbūt bijušas svarīgas tikai nelielai sabiedrības 

daļai. Tas varētu ieinteresēt arī citus tās iepazīt.



Katra, pat vismazākā, ģeogrāfiskā vieta Latvijā 
varētu atrast savas vērtības, ko dēvētu par mazajiem 

kanoniem.



Pašlaik izveidots Sēlpils kultūras kanons

Tas ir pirmais reģionālais kanons Latvijā, tajā ievietoti:

• Sēlpils baznīca;

• Sēlpils pilsdrupas;

• dzejniece Zinaīda Auziņa;

• komponists Pēteris Barisons;

• Daugavas svētki;

• Kapusvētki;

• gleznotājs Staņislavs Ivaņickis;

• gleznotājs Dainis Lismanis



Valkas kultūras mantojums ir vērtība, kas vieno mūs, 
valcēniešus. Savas vērtības varam pielīdzināt Latvijas 

kultūras kanonam.

Latvijas mērogā:                             pie mums:

Brīvības piemineklis “Senlatviešu karavīrs” 

Jāzeps Vītols                      Jānis Cimze

Dziesmu svētki Valkas dziesmu svētki 

Kārlis Skalbe Arturs Goba

Lielvārdes josta novada etnogrāfiskie raksti

Latvju dainas teikas, kas stāsta par novadu



E.Meldera piemineklis “Senlatviešu karavīrs”

Valkas dārgumi



Jānis Cimze, skolotāju seminārs un Dziesmu rota

Valkas dārgumi



Dziesmu svētki

Valkas dārgumi



Stāstnieks un dzejnieks Arturs Goba

Valkas dārgumi



Etnogrāfiskie raksti

Valkas dārgumi

Tautas lietišķās mākslas studijas 

“Saulīte” ilggadējā vadītāja  

Brunhilde Pētersone nopietni izzināja 

novada etnogrāfiskās tradīcijas, 

rakstu izcelsmi, katras apdzīvotās 

vietas krāsu salikumus apģērbos, 

segās, lakatos un villainēs.



Teikas
Valkas dārgumi

Tā ir liela veiksme, ka teika tikusi 

paglābta no aizmirstības. Piekritīsiet 

man – tā ir skaista! Maza folkloras 

pērlīte, kas radusies divu tautu, divu 

nacionālo kultūru saskares zonā.

Arturs Goba



Kas jūsuprāt ir Valkas vietējās vērtības, mūsu pilsētas 

galvenās kultūras bagātības? Kas varētu būt Valkas 

īpašā “rozīnīte”?

Aicinām būt atsaucīgiem un iesaistīties, lai izveidotu 

Valkas kultūras kanonu. 

Savus ieteikumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: 

valkasbiblioteka@valka.lv!

mailto:valkasbiblioteka@valka.lv

