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PROTOKOLS
Sēdi atklāj plkst.17.30
Piedalās Kultūras konsultatīvās padomes locekļi:
1. Aelita Ziemele
2. Andris Habermanis
3. Anna Jurkāne
4. Raits Tikums
5. Agita Zālīte
6. Rihards Rasnacis
7. Zane Oliņa
8. Ieva Vītola
Nepiedalās:
1. Oskars Briedis
2. Einārs Reiters
3. 4. Kārlis Alviķis
4.. Ingūna Millere
5. Zanda Puče
6. Sabīne Birzniece
7. Līga Ādamsone
Piedalās pašvaldības darbinieki un domes deputāti:
1. Uģis Mitrevics - Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
2. Līga Sausiņa – Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece
3. Iveta Ārgale – Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītāja
4. Inga Krišāne – Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece
5. Zane Gatere - Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Telpiskās
attīstības plānotāja
6. Katrīna Leitāne – Siguldas novada pašvaldības domes deputāte
7.Jolanta Bimbere – Siguldas koncertzāles “Baltais Flīģelis” vadītāja
8. Terēzija Leimane - Siguldas pagasta Kultūras nama vadītāja
Vada – Uģis Mitrevics
Protokolē – Inga Krišāne
Darba kārtība:
1. iepazīšanās ar Siguldas pagasta Kultūras nama infrastruktūru un darbību (informē
Terēzija Leimane);
2. Siguldas novada pašvaldības atbalstīto kultūras projektu konkursa 2018.gada prioritāšu
noteikšana;
3. informācija :

3.1. par Siguldas Mākslu skolas "Baltais Flīģelis" apkārtnes teritorijas (tai skaitā,
pieminekļa Alfrēdam Kalniņam) labiekārtošanas projektu;
3.2. par Kultūras konsultatīvās padomes 09.02.2017. sēdē diskutētā jautājuma par
piemiņas vietas izveidi M.Bucleram Fotogrāfu kalnā attīstību, sarunām ar teritorijas
attīstītāju;
4. diskusija par Zigurda Zuzes mantojuma apzināšanu un saglabāšanu.
1. Iepazīšanās ar Siguldas pagasta Kultūras nama infrastruktūru un darbību
T.Leimane informē par Siguldas pagasta Kultūras nama darbību, iepazīstina ar telpām un
aprīkojumu.
Z.Oliņa ierosina Siguldas novada Kultūras centram mainīt nosaukumu, lai nejūk ar pagasta
Kultūras namu.
U.Mitevics atbild, ka par šo ierosinājumu varētu diskutēt nākošā Kultūras konsultatīvās
padomes (turpmāk – KKP) sēdē.
2. Siguldas novada pašvaldības atbalstīto kultūras projektu konkursa 2018.gada
prioritāšu noteikšana
I.Krišāne informē par pašvaldības kultūras projektu finansēšanas konkursa 2018.gadam
ieteicamajām prioritātēm:
 jaunu kultūras produktu veidošana bērnu un ģimeņu auditorijai Siguldas novada
piederības stiprināšanai;
 jaunrade Siguldas novada četru gadalaiku popularizēšanai mākslā, mūzikā, literatūrā,
skatuves mākslās;
 Siguldas novada kultūrvēsturiskā mantojuma, tai skaitā, sporta un kultūrtūrisma
attīstības apzināšana, dokumentēšana un popularizēšana Latvijas simtgades aktivitāšu
nodrošināšanai Siguldas novadā (var būt realizējams līdz 2019.gada 31.decembrim);
 ar valstiskuma veidošanos Latvijā saistītu siguldiešu un siguldiešu dzimtu, personību
cildināšana kultūras un mākslas produktos un aktivitātēs (var būt realizējams līdz
2019.gada 31.decembrim);
 vietējās sabiedrības iesaistīšana kopienu lokālajās iniciatīvās Latvijas simtgades norišu
veidošanai Siguldas novadā (var būt realizējams līdz 2019.gada 31.decembrim).
I.Ārgale papildina, ka aktivitātes ģimenēm ar bērniem un pasākumi bērniem ir šobrīd akūti
nepieciešami, jo pēc tiem ir liels pieprasījums.
A.Jurkāne – vai nevajag projektus atbalstīt, vērtējot paredzamo projektu rezultātu, ko un cik
daudz projekts realizē un kas reāli paliek pēc projekta realizācijas.
A.Habermanis – vai, vērtējot pieteikumus, tiek ievērota proporcija – vēsture pret laikmetīgo
mākslu.
Z.Oliņa ierosina, ka pašvaldības iestādes, kuru pamatdarbība ir konkrētā joma, varētu veidot
aktivitātes arī citiem, piemēram, bērnu gleznošanas aktivitātes bērniem, kas nav “Baltā Flīģeļa”
audzēkņi.
L.Sausiņa informē par kultūras projektu finansēšanas konkursa vēsturi. Ir arī otrs atbalsta veids
– Izglītības un kultūras komitejas Atbalsta fonds aktivitātēm, kuras nav iepriekš plānotas, bet
tiek piedāvātas pašvaldībai. Ir pasākumi, kuri sākotnēji bijuši atbalstīti projekti, bet šobrīd ir
pašvaldības budžetā atbalstīts pašvaldības iestādes pasākums, piemēram, Muzikālās brokastis.
U.Mitrevics rezumē, aicinot KKP locekļus iepazīties ar konkursa nolikumu un, ja nepieciešams,
iniciē konkursa noteikumu pārskatīšanu.

3.1. Par Mākslu skolas "Baltais Flīģelis" apkārtnes teritorijas (tai skaitā, pieminekļa
Alfrēdam Kalniņam) labiekārtošanas projektu
Z. Gatere – arhitekts Edvīns Vecumnieks ir iepazinies ar situāciju pie “Baltā Flīģeļa”,
apskatījies arī pārējos Siguldas pieminekļus, izteicis ieteikumus to saglabāšanai. Ir izsludināts
konkurss tematiskajam Siguldas vides plānojumam. Ir zināmi tematiskā plānojuma izstrādātāji.
Kopā ar šo plānu tiks veidoti apraksti katram vides objektam, tiem jābūt saskaņotiem ar visu
pilsētu.
L.Sausiņa – šo pašvaldība dara, jo gribam kopumā vienotu vides stilu visā pilsētā.
3.2. par KKP 09.02.2017. sēdē diskutētā jautājuma par piemiņas vietas izveidi
M.Bucleram Fotogrāfu kalnā attīstību, sarunām ar teritorijas attīstītāju
Z. Gatere – tikšanās notikusi ar Dabas aizsardzības pārvaldi (turpmāk – DAP), fotogrāfu un
Mārtiņa Buclera daiļrades pētnieku Pēteri Korsaku, zemes īpašniekiem Buclera namiņa
teritorijā un teritorijas attīstītājiem. Vēlamies salikt idejas kopējā tēlā, lai ir kontekstā ar vidi.
Par norādes zīmēm, lai tās iekļautos esošajā DAP plānā, ir runāts. Pašvaldības speciālisti kopā
ar pašreizējo zemes īpašnieku bija Fotogrāfu kalnā vasarā un pārrunāja perspektīvu. Tagad ir
precīzi zināma Fotogrāfu namiņa atrašanās vieta. Gaidīsim attīstītāja projektu.
A.Jurkāne – Edvīns Vecumnieks ir pēdējo 30 gadu pieminekļu Siguldā teritoriju mākslinieks,
labiekārtotājs. Piemineklis “Daina” Maija parkā šobrīd pazūd kokos. Vajag iezīmēt arī to.
Katram piemineklim ir savs stāsts, kuru jādod iepazīt tā skatītājiem.
U.Mitrevics - Maija parku ietekmēs tematiskais plānojums, pie “Baltā Flīģeļa” – cits gadījums,
to vajag saprast pirms tematiskā plāna.
Z. Gatere – kad būs mets, saskaņosim ar mākslu skolu “Baltais Flīģeļis” un strādāsim tālāk.
2018.gada budžetā plānots finansējums šim mērķim. Piemineklis T.Zaļkalnam jau ir Siguldā.
Gaida teritorijas labiekārtošanu un atklāšanu.
A.Jurkāne – patīkami, ka Siguldas novada pašvaldība beidzot strādās pa tēmām, izmantojot
vēsturiskos stāstus.
Z. Gatere – Tematiskais plāns ir par tēmām (lasa), tai skaitā vadlīnijas parkiem.
U.Mitrevics - plānu veidojot, saprotam, ka nevar pavirši izturēties pret pārējo pilsētvidi. Ar
tematisko plānojumu domājam iedot saturu, dziļumu. Stāsti ir dzīvi. Opermūzikas svētkos viena
meitene pienāca man klāt un teica, ka viņas vecmāmiņa bijusi prototips piemineklim “Daina”,
viņa dzīvojusi pie Staburaga.
A.Jurkāne – noskaidrošu šo stāstu, kā Aleksandra Briede ir radījusi “Dainu”.
R.Tikums - Ķuzes māja arī bijusi Siguldā. Būtu jāpēta. Ķuze bija viens no trim Latvijas
miljonāriem pirmās Latvijas brīvvalsts laikā.
4. Diskusija par Zigurda Zuzes mantojuma apzināšanu un saglabāšanu
L.Sausiņa – pēdējā mēneša laikā komunicēju ar Albertu Linartu kā Zigurda Zuzes intelektuālā
mantojuma pārzinātāju, glabātāju. Māja pieder Zuzes dēlam, mēģinām, kā šim mantojumam
nodrošināt ilgtspēju. Biju Zuzes mājā. Pateicoties Gatim Langenfeldam telpas ir pieņemamā
stāvoklī. Īpašnieks grib darīt kaut ko tālāk. Ja īpašnieks piedāvā izveidot piemiņas istabu ar
interaktīvu darbošanos, labi. Tikai – cik un kam tas būs. Sietspiedes ir lietojamas. Jānis Zuze
šobrīd tur iekšā netiek, Alberts telpas uztur pieņemamā kārtībā. Ir jādomā par šo telpu.
I.Krišāne – novada bibliotēkā ir Zigurda Zuzes daiļrades stūrītis.
J.Bimbere – “Baltajā Flīģelī” ir Zuzes grafikas konkurss mākslu skolu audzēkņiem.
L.Sausiņa - ko darām ar telpām?
A.Zālīte - esmu mācījusies pie Zuzes Latvijas Mākslas akadēmijā, arī J.Rozentāla mākslas
vidusskolā pedagogi ir viņa audzēkņi, kas gribētu kaut ko darīt.

A.Jurkāne – kur ir tās Novadpētniecības muzeja telpas, kur varētu izvietot novadpētniecības
muzeju?
U.Mitrevics - pašvaldība soli pa solim veidos novadpētniecības muzeju, jo Turaidas
muzejrezervāts (turpmāk – TMR) kā valsts muzejs nevarēs būt tiešais veidotājs.
A.Jurkāne – jāsāk ar novadpētniecības centru, muzejs izveidosies vēlāk. Ja Siguldas bibliotēku
papildina ar resursiem, tad no Nacionālās bibliotēkas var pārņemt daudz novadpētniecības
programmu. Obligāti jābūt kādam vēsturniekam. Varam palīdzēt šo vēsturnieku izskolot.
Novadpētniecības jeb identitātes centrs varētu veidot ekspozīciju par 50 pēdējiem gadiem
novadā. Jaunā pils lai paliek kā art deco pērle, tā ir prioritāte numur viens.
U.Mitrevics - tēmas mūsu novadpētniecības centram, muzejam ir Siguldas trīs pilis, Siguldas
ziemas sportu vēsture, tūrisma vēsture, personības, Siguldas dārzi, tai skaitā, vēsturiskie dārzi.
Šo ceļu sākam iet jau ar 2018.gadu. Jaunās pils pagrabā plānotas ekspozīciju telpas un krājumu
glabātava, tornī – ekspozīcija. Nākamnedēļ tiekamies ar Rundāles pils kolēģiem, lai izvērtētu
Jaunās pils rekonstrukcijas realizētāja -pasūtītāja izvēli, viens noteikti – mākslas vēstures
zinātnieks. Zigurda Zuzes tēmu jāliek kopējā novadpētniecības centra, muzeja kontekstā.
Z.Oliņa - esam Zuzes radinieki, zinu situāciju, pašvaldības lēmums telpas neuzturēt ir saprātīgs
lēmums. Bet Zuzes mantojums ir gana interaktīvi izmantojums.
R.Tikums - laikmeta sajūta atsvešinās, ja lietas ieliek citās telpās, kas nav tā laikmeta. Atceros
Zuzes stāstu par viņa dzīvi Siguldā. Manuprāt, Dzeltenā māja (Vasaras pils Siguldas Jaunās pils
kompleksā) ir vieta Zuzes mantojumam.
U.Mitrevics - piecus gadus projekta nosacījumi to mums neļauj tur darīt. Redzu, ka “Baltajā
Flīģelī” ir iespējams veidot Zuzes mantojuma vietu.
L.Sausiņa - rosinu “Baltajam Flīģelim” domāt savā pedagogu vidū un diskutēt, kā Zigurda
Zuzes mantojumu fiziski un interaktīvi apgūt.
Z.Oliņa – daudzie Zuzes ex libris ir stāsts par katru personību, kas arī ir stāsts, kas jāfiksē.
R.Tikums - viena viešņa no ASV reiz man pie Pēteralas teica, ka visa dabas vēsture ir
izstāstāma pie šīs alas. Arī tas ir unikāli.
A.Jurkāne - TMR mēs ar šo strādājam, tēma “Zemes izcelšanās Gaujas senlejā”, par to ir
informācija TMR mājaslapā.
Padome nolemj:
1. atbalstīt Siguldas novada Kultūras pārvaldes ierosinātās prioritātes Siguldas novada
kultūra projektu finansēšanas konkursam 2018.gadā un ieteikt Siguldas novada
pašvaldības domei tās apstiprināt;
2. lūgt pašvaldība speciālistus atkārtoti informēt KKP locekļus par Mākslu skolas “Baltais
Fīģelis” apkārtnes labiekārtošanas attīstību;
3. turpmāko KKP sēžu darba kārtībās iekļaut diskusijas par Siguldas novada Kultūras
centra nosaukumu un Siguldas identitātes centra – novadpētniecības muzeja izveidi;
4. nākošo Kultūras konsultatīvās padomes sēdi sasaukt 5.decembrī.
Sēde slēgta plkst.19.30.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

I.Krišāne

