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PROTOKOLS
Sēdi atklāj plkst.17.00
Piedalās:
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Kultūras konsultatīvās padomes locekļi:
1. Aelita Ziemele
2. Andris Habermanis
3. Einārs Reiters
4. Ingūna Millere
5. Kārlis Alviķis
6. Līga Ādamsone
7. Rihards Rasnacis
8. Sabīne Birzniece
9. Zane Oliņa
10. Zanda Puče
Nepiedalās:
1. Agita Zālīte
2. Anna Jurkāne
3. Ieva Vītola
4. Oskars Briedis
5. Raits Tikums
Piedalās sabiedrības pārstāvji:
1. Līga Sausiņa – Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietniece
2. Inga Krišāne – Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece
3. Anta Brača – biedrības “Mores muzejs” pārstāve
Vada – Uģis Mitrevics
Protokolē – Inga Krišāne
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Darba kārtība:
1.Siguldas novada Kultūras stratēģijas 2016.-2020.gadam gala redakcijas
apspriešana.
U.Mitrevics iepazīstina ar pašvaldības speciālistu darbu Vīzijas, attīstības virzienu un
stratēģisko mērķu sadaļā Siguldas novada Kultūras stratēģijā 2016.-2020.gadam.
Z.Oliņa akcentē, ka kultūra ir cilvēki. Vīzijā būtu spēcīgāk jāakcentē cilvēciskā vērtība. Tā
nav pietiekama dokumentā. Indikators – sabiedrība, kas šeit dzīvo, kā viņi dzīvo. Kopienas
vērtība. Viegli ir saskaitīt pasākumus, bet sajūtas nesaskaitīsi.
U.Mitrevics piekrīt, ka to vajadzētu pastiprināt visā stratēģijā. Strādājot pie šīs stratēģijas,
pārlūkota novada Attīstības programma un citi plānošanas dokumenti, tie būs jāpārskata, jo
šī stratēģija ir precīzāka ne tikai kultūras jomā. Šeit pirmoreiz parādās kopienas vērtības.
L.Sausiņa apstiprina, ka tieši kopienas uzsvērums šajā materiālā parādās spēcīgāk.
I.Millere iebilst, ka pietrūkst teātra akcentu šajā redakcijā.
Padome diskutē par Opermūzikas svētkiem, par profesionālā un amatierteātra festivāliem
Siguldas novadā. Šobrīd vairs nenotiek Dailes teātra festivāls, Opermūzikas festivāls
vienīgais. Amatieriem ir divi festivāli Morē – Teātra dienā un vasarā V.Lūriņa
meistardarbnīcas režisoriem.
E.Reiters papildina, ka izskatās, ka sports nav pietiekoši uzsvērts, jo tas ir spilgtāks par
kultūras norisēm.
L.Sausiņa precizē, ka katrā no gadalaikiem ir uzsvērta viena joma, bet visas jau dzīvo visos
gadalaikos.
S.Birzniece ierosina, ka to vajadzētu parādīt vizualizācijā – krāsas ieplūst citos gadalaikos.
U.Mitrevics skaidro, ka Vīzijā kultūras patēriņa mērķauditorijas definīcija precizēta,
optimizēta.
L.Sausiņa papildina, ka formulēti divi attīstības virzieni un definēts, kā tas ietverts
stratēģiskajos mērķos.
E.Reiters ierosina vārdu “patēriņš” mainīt uz “patērēšana”.
U.Mitrevics ierosina tālāk šo dokumenta projektu nodot deputātiem izskatīšanai Izglītības
un kultūras komitejā.
R.Rasnacis ierosina papildināt ar akcentu uz atbalstu kristīgām vērtībām, tradīcijām.
Lieldienas, Ziemassvētki ir mūsu tradīcija. Ja izveidosies musulmaņu kopiena, vai
Ramadans būs tikpat nozīmīgs? Mūsu kultūra būs apdraudēta.
U.Mitrevics piekrīt, ka jāatrod vieta, kur akcentēt tradicionālās kristīgās vērtības. Atbalstīt
tradicionālo kristīgo vērtību saglabāšanu.
Z.Oliņa jautā, vai tā ir vērtība, ko gribam atbalstīt, vai atbalstīt tikai šo reliģiju un citus
ierobežot.
R.Rasnacis skaidro, ka tas neierobežo ticības, sirdsapziņas brīvību. Bet ko mēs gribam
redzēt uz sabiedriskās skatuves?
L.Sausiņa aicina rakstīt Kultūras pārvaldei, ja vēl kādi precizējumi. Tālākā gaita pēc
izskatīšanas komitejā stratēģiju izskatīs eksperts no Latvijas Kultūras akadēmijas.
U.Mitrevics informē, ka kādā no nākošajām Padomes sēdēm iepazīstinās ar pašvaldības
infrastruktūras plāniem kultūrā tuvākiem gadiem.
Padome nolemj:
1. Nodot Siguldas novada Kultūras stratēģijas 2016.-2020.gadam projektu izskatīšanai
Siguldas novada Domes Izglītības un kultūras komitejai.
2. Nākošo sēdi sasaukt februārī, par to paziņojot iepriekš.
Sēde slēgta plkst.18.40
Sēdes vadītājs:
Protokolē:

U.Mitrevics
I.Krišāne
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