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PROTOKOLS
Sēdi atklāj plkst.18.00
Piedalās:
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Kultūras konsultatīvās padomes locekļi:
1. Aelita Ziemele
2. Agita Zālīte
3. Andris Habermanis
4. Anna Jurkāne
5. Einārs Reiters
6. Ingūna Millere
7. Kārlis Alviķis
8. Oskars Briedis
9. Raits Tikums
10. Rihards Rasnacis
11. Zane Oliņa
12. Zanda Puče
Nepiedalās :
1. Ieva Vītola
2. Līga Ādamsone
3. Sabīne Birzniece
Piedalās sabiedrības pārstāvji:
1. Līga Sausiņa – Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietniece
2. Iveta Ārgale – Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītāja
3. Inga Krišāne – Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece
4. Guntars Zvejnieks – Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” direktors
5. Dace Pleša – Siguldas novada Kultūras centra vadītāja p.i.
6. Terēzija Leimane – Siguldas pagasta Kultūras nama vadītāja
7. Gunta Kliesta – Allažu pagasta Tautas nama vadītāja
8. Jeļena Ozoliņa – Jūdažu Sabiedriskā centra vadītāja
9. Anna Grosberga – biedrības “Zegewold” pārstāve
10. Ģirts Kumeliņš – privātpersona
Vada – Uģis Mitrevics
Protokolē – Inga Krišāne
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Darba kārtība:
1.Iepazīšanās ar Kultūras konsultatīvās padomes (turpmāk – KKP) locekļiem un KKP
darba organizāciju.
2.Siguldas novada Kultūras stratēģijas 2016.-2020.gadam izstrāde.
3.Kultūras pasākumu plānojums 2016.gadam.
1. Iepazīšanās ar KKP locekļiem un padomes darba organizāciju
U.Mitrevics iepazīstina ar KKP darba uzdevumiem, darba organizāciju, aicina sadarboties.
Padomes locekļi iepazīstina ar sevi, motivāciju pieteikties darbam KKP: Aelita Ziemele –
Allažu pagastā kultūrā darbojas 25 gadus, ikdienā Krīzes centra vadītāja Allažos; Agita
Zālīte – vada pieaugušo mākslas studiju Mākslu skolā “Baltais Flīģelis”, organizē Siguldas
mākslinieku kopizstādes; Anna Jurkāne – Siguldā dzīvo vairāk nekā 40 gadus, akcentē, ka
pēc kāda pētījuma Siguldas miests iesākās ar 40 ģimenēm un arī šobrīd 40 ģimenes ir
aktīvās kultūras patērētājas Siguldā; Andris Habermanis – literāts, kultūras projektu
vadītājs; Einārs Reiters – “Radio 7” īpašnieks un programmu veidotājs; Ingūna Millere –
Mores pagasta amatierteātra “Oga” režisore un direktore Kustību teātrim Kuldīgā; Kārlis
Alviķis – mūzikas skolotājs Mākslu skolā “Baltais Flīģelis”, spēlē dažādos ansambļos,
aktuāla jauniešu tēma Siguldas kultūrā; Oskars Briedis – fotogrāfs, siguldietis; Raits
Tikums – pedagogs Siguldas Valsts ģimnāzijā, Mākslu skolā “Baltais Flīģelis”,
nodarbojas ar scenogrāfiju, ir Latvijas Mākslas akadēmijā vides dizaina pasniedzējs;
Rihards Rasnacis – Siguldas katoļu draudzes prāvests, interesē kā apvienot dažādo,
tradicionālo un moderno; Zane Oliņa – strādā izglītības jomā, ir 4 bērni, ģimene ir aktīvi
kultūras patērētāji, akcentē, ka Siguldā šobrīd ir daudz jaunienācēju, viņi veido jaunu
kopienu ar savām vajadzībām; Zanda Puče – interesē un studē jauno mediju programmā
Latvijas Mākslas akadēmijā.
Padome nolemj:
1. Padomes sēdes organizēt ceturtdienās plkst.17.30. Tās sasaukt pēc vajadzības, bet ne
retāk kā vienu reizi ceturksnī.
2. Jautājumus izskatīšanai KKP sēdēs ierosina KKP locekļi, par to informējot KKP
sekretāru.

2. Siguldas novada Kultūras stratēģijas izstrāde
L.Sausiņa prezentē Kultūra stratēģijas Stratēģisko daļu (prezentācija pielikumā).
Informē, ka Kultūra stratēģijas izstrāde notiek jau gadu. Šobrīd ir sagatavots stratēģijas
projekts, nepieciešama publiska apspriešana.
A.Jurkāne norāda, ka kultūrtelpa, nevis pasākumi jāvirza kā galvenais, vajag procesu –
tradīciju un jaunradi. Padome sniegs viedokli, ja tās locekļiem aizsūtīs Kultūras stratēģijas
projektu.
Padome nolemj:
1. Kultūras pārvaldei nosūtīt Kultūras stratēģijas projektu KKP locekļiem izskatīšanai.
2. Materiālus izskatīt divu nedēļu laikā.
3. Nākošajā sēdē KKP locekļiem sniegt savu vērtējumu Kultūras stratēģijas projektam.

3. Kultūras pasākumu plānojums 2016.gadam
I.Ārgale informē par kultūras pasākumu plāna 2016.gadam sagatavošanas gaitu, tas uzsākts
augustā, saskaņots ar Sporta un Izglītības pārvaldēm, valsts institūcijām kultūras jomā.
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Pasākumu plāns vēl jāprecizē ar sadarbības partneriem un jāpapildina ar Siguldas novada
Kultūras projektu konkursā uzvarējušo projektu aktivitātēm.
A.Jurkāne iesaka plānot, lai 50% no kultūras budžeta paliek pašu iedzīvotāju rīcībā, 50%
no ārpuses iesaistītajiem. Vide jāveido kompetenta, tāpēc jāsekmē kultūrvides veidošana.
I.Ārgale norāda, ka 2016.gadam šādu budžetu veido.
U.Mitrevics informē, ka tuvākajā laikā KKP iepazīstinās ar pašvaldības infrastruktūras
plāniem kultūrā.
R.Tikums iesaka, ka Jaunā pils ir jāpārveido par kultūras centru, nevis to, kas tagad ir
Kultūras centrs. Viņš vedot skolniekus uz Jaunās pils kompleksu kā uz mākslas templi.
A.Jurkāne aicina iepazīties ar Turaidas muzejrezervāta stratēģiju.
Padome nolemj:
1. Individuāli iepazīties ar Kultūras pārvaldes sagatavoto pasākumu plānu 2016.gadam.
2. Nākošo sēdi sasaukt 3.decembrī.

Sēde slēgta plkst.19.40
Sēdes vadītājs:

Protokolē:

U.Mitrevics

I.Krišāne
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