NOLIKUMS Nr. 4/2022
Siguldā
APSTIPRINĀTS
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 17. marta lēmumu
(prot. Nr.7, 18. §)

Siguldas novada radošo rezidenču programmas konkursa nolikums
Izdots saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Siguldas novada radošo rezidenču programmas nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību,
kādā Siguldas novada Kultūras centrs (turpmāk – Kultūras centrs) rīko Siguldas novada radošo
rezidenču konkursu (turpmāk – Rezidenču konkurss) kārtējā budžeta ietvaros.
1.2. Nolikuma izpratnē Siguldas novada radošās rezidences (turpmāk tekstā – Rezidences) ir mītne,
ko nodrošina Kultūras centrs rezidentam/-iem to radošam darbam.
1.3. Radošo rezidenču programma izveidota ar mērķi veicināt jaunradi literatūras un mākslas
nozarē, nodrošināt bez maksas izglītojošo un pieredzes apmaiņas programmu novada
iedzīvotājiem, kā arī veidot Rezidences literāro un mākslas darbu kolekciju. Programmas
ietvaros tiek veidota praktiska saikne ar vietējo kopienu, nodrošinātas tikšanās ar dažādām
profesionālām un demogrāfiskām mērķgrupām (izglītības iestāžu darbiniekiem, skolēniem,
senioriem, sociāli maz aizsargātām grupām, kultūras iestāžu darbiniekiem u.c.), organizētas
meistarklases, izstādes vai citas aktivitātes. Rezidences konkurss dod iespēju radošā darba
veicējam dzīvot un strādāt Sigulda novadā Nolikumā noteikto laika periodu, kā arī nosaka kā
obligātu dalību Rezidences izglītojošajā programmā (radošās darbnīcas, meistarklases,
publiskās uzstāšanās, izstādes u.c.).
1.4. Kultūras centrs kārtējā gada budžetā plāno līdzekļus Rezidenču īstenošanai, kas tiek izlietoti
Nolikumā noteiktajā kārtībā.
1.5. Kārtējā budžeta gada ietvaros tiek organizētas ne vairāk kā trīs Rezidences Latvijas un ārvalstu
individuāliem dalībniekiem un/vai radošā darba komandām. Katras Rezidences ilgums ir no
vienas līdz četrām kalendārajām nedēļām.
1.6. Kultūras centrs Rezidences konkursa ietvaros sadarbojas ar rezidentu izglītojošās programmas
īstenošanā.
1.7. Kultūras centrs patur tiesības vienu rezidenču projektu īstenot sadarbībā ar uzaicinātiem
individuāliem dalībniekiem un/vai radošā darba komandām.

2. Rezidenču konkursa izsludināšana
2.1. Informācija par aktuālo Rezidences konkursu tiek publicēta Siguldas novada pašvaldības
(turpmāk – Pašvaldība) informatīvajā izdevumā “Siguldas Novada Ziņas”, Pašvaldības
sociālajos tīklos un tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
2.2. Informācija iekļauj ziņas par konkursa rīkotāju, konkursa saturiskajām prioritātēm, pieteikšanās
kārtību, pieejamo finansējumu, noteikto Rezidences periodu, konkursa pieteikšanās termiņu,
kas nav īsāks par vienu mēnesi no izsludināšanas dienas, kā arī pieteikuma veidlapu.
2.3. Pieteikuma veidlapa un Rezidenču programmas konkursa nolikums pieejams elektroniski
Pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv sadaļā Kultūra/Dokumenti.
3. Rezidenču konkursa pieteikumu iesniegšana, noformējums un saturs
3.1. Rezidenču konkursā pieteikties var literāru darbu autori, mākslinieki, ilustratori un/vai tulkotāji,
atkarībā no attiecīgā budžeta gadam izvirzītās prioritātes, kas tiek noteiktas izsludinot
Rezidenču konkursu.
3.2. Pretendents pieteikumu konkursa sludinājumā noteiktajā termiņā iesniedz vienā no šādiem
veidiem:
3.2.1. personīgi vai pa pastu, nogādājot pieteikumu Kultūras centrā, Pils ielā 10, Siguldā;
3.2.2. nosūtot elektroniski vienā dokumentā uz e-pasta adresi: kultura@sigulda.lv;
3.3. Personīgi vai pa pastu iesniedzamais pieteikums noformējams papīra formā vienā eksemplārā,
sagatavots uz A4 formāta lapām, datordrukā latviešu vai angļu valodā. Pieteikumu iesniedz
slēgtā aploksnē.
3.4. Pieteikums, kas saņemts pēc Konkursa sludinājumā noteiktā termiņa, netiek izskatīts.
3.5. Pieteikums sastāv no:
3.5.1. aizpildītas un parakstītas pieteikuma veidlapas;
3.5.2. pretendenta autobiogrāfiskiem datiem un radošā dzīves apraksta;
3.5.3. iecerētā radošā darba un plānotā rezultāta īsa apraksta (ne vairāk kā viena A4 lapa);
3.5.4. informācijas par vēlamo rezidences laiku, saskaņā ar Nolikuma 1.5.punktā noteikto;
3.5.5. pielikuma ar parauga tekstu literāra darba autoriem (trīs A4 lapas) un ilustratīvo materiālu
māksliniekiem / ilustratoriem.
4. Rezidenču konkursa pieteikumu izskatīšanas kārtība
4.1. Iesniegtos pieteikumus izskata un vērtē ekspertu komisija (turpmāk – Komisija), kuru ar
rīkojumu apstiprina Siguldas novada Kultūras centra direktors. Komisija sastāv no vismaz
3 (trīs) locekļiem:
4.1.1. Komisijas priekšsēdētājs – Siguldas novada Kultūras centra pārstāvis;
4.1.2. Komisijas locekļi – viens neatkarīgs ārējais eksperts (nozares pārstāvis) un Siguldas
novada Kultūras centra projektu vadītājs.
4.2. Komisijas darbu organizē un vada komisijas priekšsēdētājs.
4.3. Komisija pieteikumus izvērtē pēc šā Nolikuma 5. punktā uzskaitītajiem kritērijiem.
4.4. Komisija pieņem lēmumu par konkursa uzvarētāju, nosakot rezidentu un rezidēšanas periodu
saskaņā ar Kultūras centra kārtējā budžeta gada Rezidenču finansējumu.
4.5. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēžu protokolēšanu un lēmumu paziņošanu
nodrošina Kultūras centrs.
5. Rezidenču konkursa pieteikumu vērtēšanas kritēriji
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Pieteikuma aktualitāte un sabiedriskā nozīmība.
Pieteikuma aprakstā skaidri formulēta ideja, mērķis un paredzamais rezultāts.
Projekta dzīvotspēja pēc Rezidences.
Iesniedzēja līdzšinējā pieredze un kompetence.
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6. Rezidenču konkursa rezultāti
6.1. Par konkursa rezultātiem Kultūras centrs Pretendentus informē desmit darba dienu laikā pēc
Komisijas lēmuma pieņemšanas, nosūtot paziņojumu pa pastu vai elektronisko vēstuli uz
projekta pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
6.2. Konkursa ietvaros atbalstīto pretendentu sarakstu Kultūras centrs ievieto Pašvaldības
informatīvajā tīmekļa vietnē www.sigulda.lv, sadaļā “Kultūra” piecu darba dienu laikā pēc
Komisijas lēmuma pieņemšanas.
6.3. Ar Rezidenču konkursa uzvarētāju/-iem Kultūras centrs slēdz līgumu par radošā darba veikšanu
un materiālo atbildību, uzturoties Rezidencē.
Priekšsēdētājs

(paraksts)
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U. Mitrevics

