
Darba lapas autore: Santa Kadiķe, Laurenču sākumskola 
Darba lapa paredzēta: 9. klasei.  
Darba lapas nosaukums: Teksts un teikums. Tēmas “Kultūras kanons”, “Jaunais Rīgas teātris”. 
 

Vārds, uzvārds_______________________________                       Datums____________________ 

Darba lapa 

Teksts un teikums 
 

1. uzdevums. Saliec, lūdzu, teikumos iederīgas pieturzīmes!  

1. Latvijas Kultūras kanons ir ieeja Latvijas kultūras pasaulē caur 99 dažādām vērtībām.  

2. Šīs dažādās vērtības aptver gan dažādas kultūras nozares gan sniedzas laikmetiem un gadsimtiem pāri gan 

savstarpēji satiekas gan kā pretpoli savstarpēji izceļas. 

3. Kanons ir kā brilles caur kurām ieraudzīt Latviju un Latvijas vērtības. 

4. Kā durvis pa kurām ienākt Latvijas kultūras bagātību krātuvē kā izdzīvošanas komplekts un kompass 

samulsuma brīžos kā jauna datora programmatūra kas atver izziņai un pieslēdz mūs jaunai pasaulei un iespējām. 

5. Šī vērtību izvēle ir sava laikmeta liecība ko mēs tālāk attīstot piepildām ar sava laika saturu pārdomām jaunu 

vērtību pienesumu.  

6. Ieraugot un izanalizējot šīs vērtības mēs zināsim saukt jaunas un pēc nepieciešamības kultūras kanonu arī kādu 

dienu papildināt. 

7. 99 kultūras kanona vērtības sasaucas ar Latvijas valsts 99 gadu jubileju aiz šiem 99 izvēlētajiem gadījumiem 

tas ļauj saskatīt Latvijas valsts attīstību pirms valsts Latvijas kultūras izaugsmi gadu gaitā mūsu kolektīvo atmiņu 

individuālas Latvijas kultūras izcilības unikalitātes un notikumus.  

8. Tomēr visbūtiskākais  mudina un raisa sabiedrībā aktīvas debates par kultūras jautājumiem šodien, liek domāt 

un līdzdarboties. 

9. 2017 gadā izveidotā jaunā kultūras kanona mājaslapa nodrošina pēc iespējas plašu informācijas pieejamību par 

šīm vērtībām aizved pie daudzveidīgiem dārgumiem dažādu Latvijas institūciju krātuvēs un arhīvos saistībā ar 

kultūras kanonu un mudina runāt rakstīt un stāstīt par šīm vērtībām tādējādi nodrošinot to popularizēšanu 

iepazīšanu izprašanu. 

10. Latvijas Nacionālā bibliotēka ir pateicīga visiem autoriem kas piedalījās aprakstot un stāstot par 99 Latvijas 

Kultūras kanona vērtībām visām Latvijas atmiņas institūcijām kas bija un turpina būt atsaucīgas atrādot savu 

krājumu dārgumus kā arī ikvienam Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbiniekam kas deva ieguldījumu šīs 

mājaslapas tapšanā. 
 

2. uzdevums. Uzzīmē teikumiem grafisko attēlu.  

1. No upes pacēlās migla, bet Maira vēl nejuta vēsumu.  

 

2. Upe ir tepat blakus, - bet ūdenskrituma šalkoņa nāk it kā no tālienes.  

 

3. Vītols auga pašā dīķa malā, un tā zari, viegli šūpodamies, lūkojās ūdens spogulī. 

 

4. Kad sāka tumst, mēs jau iegriezāmies liepu alejā.  

 

5. Kad saule nogrima aiz egļu galotnēm, iestājās krēsla, kas mums šķita bieza un silta, lai gan bijām plāni 

ģērbušies.  
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3. uzdevums. Meklē un labo 7 interpunkcijas un 9 ortogrāfiskās kļūdas.  

Režisors Alvis Hermanis un Jaunais rīgas teātris nozīmīgi ietekmējuši visu Latvijas teātra ainu 20. 

gadsimta beigās un 21 gadsimta sākumā. Novotoriskie Jaunā Rīgas teātra iestudējumi iepazīstinajuši 

skatītājus ar jaunām teatra formām, savukārt, izrāžu tapšanā izmantotās netradicionālās darba metodes pēcāk 

pārņemtas un atīstītas citu Latvijas režisoru darbā. Alvis Hermanis ar saviem iestudējumiem Jaunajā Rīgas 

teātrī pievērsies idintitātes jautājumiem 21. gadsimta Latvijā, gan atklājot laikabiedru dzīves stāstus gan 

aktualizējot tradīcijas. Alvis Hermanis un Jaunais Rīgas teātris ir starptautiski visplašāk iskanējušie vārdi 

visā Latvijas teātra vēsturē. 

Jaunais Rīgas teātris dibināts 1992 gadā. Sākotnēji tā mākslinieciskais vadītājs bija režisors Juris 

Rijnieks (1958) bet jau kopš 1993. gada Jaunajā Rīgas teātrī savus novatoriskos iestudējumus veidoja 

režisors Alvis Hermanis kurš 1997. gadā kļuva arī par Jaunā Rīgas teātra māksliniecisko vadītāju un 

izveidoja jaunu aktieru ansambli. Savos 1990. gadu iestudējumos Alvis Hermanis izmēģināja dažādas 

orģinālas, nereti provakatīvas idejas stilizējot un sintezējot dažādu laikmetu un kultūru iezīmes. Izrādes guva 

profesionāļu ievērību taču tām nereti tika pārmests intelektuals vēsums un postmoderna ironija.   (Teksts no 

www.kulturaskanons.lv) 

4. uzdevums. Uzraksti viedokli, kādai, tavuprāt, jābūt labai teātra izrādei! Ievēro viedokļa rakstīšanas 

principus! (70 – 90 vārdi) 
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