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PROTOKOLS
Sēdi atklāj plkst.17.30
Kultūras konsultatīvās padomes locekļi:
1. Aelita Ziemele
2. Andris Habermanis
3. Anna Jurkāne
4. Ingūna Millere
5. Līga Ādamsone
6. Oskars Briedis
7. Rihards Rasnacis
8. Sabīne Birzniece
9. Zanda Puče
Nepiedalās:
1. Agita Zālīte
2. Einārs Reiters
3. Ieva Vītola
4. Kārlis Alviķis
5. Raits Tikums
6. Zane Oliņa
Piedalās pašvaldības darbinieki:
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. Zane Gatere - Siguldas novada Teritorijas attīstības pārvaldes Telpiskās attīstības
plānotāja
Vada – Uģis Mitrevics
Protokolē – Inga Krišāne
Darba kārtība:
1. Informācija par pašvaldības finansiāli atbalstītajiem 2016.gada kultūras projektiem
un festivāliem, ziņo Iveta Ārgale un Inga Krišāne.
2. Idejas Siguldas novada pašvaldības programmai Latvijas 100-gadei.
3. Cita informācija.
4. Informācija par pieminekļa Kronvaldu Atim vēsturi, ziņo Turaidas muzejrezervāta
direktore Anna Jurkāne.

1. Informācija par pašvaldības finansiāli atbalstītajiem 2016.gada kultūras projektiem
un festivāliem.
Iveta Ārgale informē par 2016.gadā pašvaldības atbalstītiem festivāliem.
R.Rasnacis jautā, kāda ir atbalsta politika, piemēram, “The Sound Poets” koncertiem, jo viņi
taču paši atpelna izdevumus ar ieejas biļetēm.
I.Ārgale skaidro, ka pašvaldības finansiālais ieguldījums ir līdzvērtīgs reklāmas izmaksu
apjomam.
U.Mitrevics papildina, ka pašvaldība finansē reklāmu, koncerta rīkotāji maksā estrādes
nomu. Visas Latvijas lielās pilsētas pērk vietu informatīvajā telpā. U.Mitrevics ierosina, ka
Kultūras konsultatīvā padome varētu nākošajam budžeta gadam ieteikt, kāda veida mūzikas
piedāvājumu izvēlēties vasaras koncertsezonai.
Inga Krišāne informē par pašvaldības atbalstītiem kultūras projektiem 2016.gadā.
2. Idejas Siguldas novada pašvaldības programmai Latvijas 100-gadei.
A.Jurkāne ierosina izdot zinātnisko rakstu krājumu par Siguldas vēsturi un novietot
pieminekli – komponista Alfrēda Kalniņa krūšutēlu atpakaļ pie Mākslu skolas “Baltais
Flīģelis” ieejas ārpusē, tagad tas atrodas skolas 2.stāva vestibilā.
I.Ārgale informē par LV100 darba grupas iestrādnēm – “Siguldas novada dāvana Latvijai
simtgadei saiņota ar aizrautības un romantisma lentītēm”.
A.Jurkāne rosina simtgades dāvanu plānot kā paliekošu vērtību.
U.Mitrevics informē, ka Sigulda iesaistījusies Latvijas lielo karogu akcijā, plānots lielizmēra
5x10 m karogs virs Siguldas Bobsleja un kamaniņu trases.
A.Jurkāne ierosina veidot koku stādījumu siguldiešu dzimtām.
S.Birzniece informē, ka jaunieši plāno veidot projektu “100 Latvijai nozīmīgas vietas un
lietas Siguldas novadā”, kā arī veidot mācību televīzija, kurā iepazīstinātu ar šī projekta
rezultātiem, dokumentētu atmiņu stāstījumus.
I.Millere atgādina, ka Siguldas novadam vajadzīgs novadpētniecības muzejs, jo jebko var
izveidot, sakrāt, apkopot, bet vajag, kur glabāt.
A.Jurkāne atbild, ka Turaidas muzejrezervāts (turpmāk – TMR) šobrīd ir atturīgs ar savu
materiālu nodošanu novadam, kamēr Siguldas novada pašvaldībai nav sava arhīva, kur nodot
krājumu vai tā kopijas. Ja būtu tāda amata vieta un darbinieks, kura tiešajos pienākumos būtu
šādā arhīva uzturēšana, tad TMR sadarbotos – noslēgtu līgumu. Iesaka, ka muzeju var
izvietot “Dainu” mājā.
I.Millere ierosina, ka varbūt Siguldā var būt TMR filiāle.
U.Mitrevics apstiprina, ka šis ir sasniedzams mērķis, jo domājot par simtgadi, jāsaprot, kur
visu sakrāto likt.
R.Rasnacis iesaka, ka jāattīsta Balto galdautu svētkus 4.maijā.
Z.Puče ierosina veidot Siguldas novada ievērojamām personībām veidot “Goda dēli”.
A.Habermanis iesaka, ka jādomā arī par laikmetīgām lietām. Piemēram, visi Siguldas
mūziķi varētu veidot lielu kopprojektu. Arī literatūrā novadā ir spēcīgi autori, tas varētu būt
viņu darbu izdevums. Varbūt veidot rakstnieku rezidenci, līdzīgi kā tas bija Rakstnieku pilī
pirms II pasaules kara. Varētu arī izveidot mākslas filmu, piemēram, par Kronvaldu Ata
pieminekļa vēsturi.
S.Birzniece piebilst, ka, ja iedvesmojoši pasniegtu mērķi, tad jaunieši aizrautos un iesaistītos
gan dokumentālu filmu, gan TV un video sižetu veidošanai.
L.Sausiņa akcentē, ka viena no dāvanām būtu Jaunās pils kompleksa attīstība –
rekonstrukcija un satura piepildītība.
A.Jurkāne piebilst, ka jāatjauno Jāņa Brieža skulptūras Siguldas Jaunās pils dārzā.
I.Millere lūdz atsūtīt elektroniski materiālu par LV100 Siguldas novada dāvanu.
U.Mitrevics noslēdz diskusiju, rezumējot, ka gaida vēl citas Kultūras konsultatīvās padomes
idejas, lai vēlāk veidotu sarunas ar iedzīvotājiem.

3. Cita informācija.
I.Ārgale informē, ka Kultūras pārvalde plāno rudenī lielformāta latviešu mākslinieku gleznu
reprodukciju brīvdabas izstādi jeb gleznu galeriju Siguldas pilsētvidē līdzīgi kā šūpoļu
festivālu. Informē par Siguldas novada svētku aktivitātēm.
4. Informācija par pieminekļa Kronvaldu Atim vēsturi, ziņo Turaidas muzejrezervāta
direktore Anna Jurkāne.
A. Jurkāne vēsta, ka 1938.gadā tika atklāts T.Zaļkalna piemineklis Kronvaldu Atim
Rakstnieku pils (Siguldas Jaunās pils) dārzā, par viņa ieguldījumu latviskās kultūras attīstībā,
pieminekļa vēsturi cauri dažādiem politiskiem režīmiem.
U.Mitrevics varbūt jāakcentē siguldiešiem gan Kronvaldu Ata nozīme, gan ar pieminekļa
vēsturi saistīto personību loma Siguldas kultūrvēsturē. Pārāk maz šis stāsts ir popularizēts.

Padome nolemj:
1.Uzdot Siguldas novada Kultūras pārvaldei izstrādāt konceptu, kā popularizēt vēstījumu par
Kronvaldu Ati, ar viņa pieminekli saistīto vēsturi un personībām (skolotāju Reinholdu u.c.).
2. Uzdot Siguldas novada Kultūras pārvaldei nosūtīt LV100 Siguldas novada darba grupas
skici Latvijas simtgades programmai, pievienojot Kultūras konsultatīvās padomes sēdē
izteiktās idejas LV100 darba grupas materiālam.
4. Nākošo Kultūras konsultatīvās padomes sēdi sasaukt septembrī.

Sēde slēgta plkst.19.30

Sēdes vadītājs:

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics

Protokolists:

(personiskais paraksts)

I.Krišāne

