2016.gada 06.aprīlī
Notiks Latvijas valsts simtgades radošās padomes sēde

Šodien, 6.aprīlī Kultūras ministrija notiks Latvijas valsts simtgades radošās padomes kārtējā
darba tikšanās. Klātesošo dienaskārtībā būs trīs galvenie jautājumi – mazākumtautību
iesaiste simtgades svētku sagatavošanā, reģionu iesaistes galvenie komunikāciju akcenti, kā
arī 4.maija svinību un jaunas simtgadē radītas tradīcijas – Baltā galdauta svētku – ieskaņas
pasākumi.
Vairāk par Latvijas valsts simtgades svētku radošo padomi:
Kultūras ministrijas sabiedriska konsultatīva institūcija priekšlikumu sniegšanai kvalitatīvas
Svinību programmas satura izveidei, tajā skaitā tā sniedz priekšlikumus simtgades svinību
mērķu un programmas pamatprincipu definēšanai, izskata iesniegtās idejas iekļaušanai
simtgades svinību programmā, izskata Svētku koncepcijas un vizuālā tēla piedāvājumus.
Radošās padomes mērķis ir nodrošināt Svētku programmas satura izstrādi.
Padomes priekšsēdētāja:
Dace Melbārde – Kultūras ministre
Padomes locekļi:
Ivars Ijabs – Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas
asociētais profesors;
Uldis Leiterts – SIA „Infogr.am” līdzdibinātājs;
Asnāte Ziemele – Latvijas Lauku tūrisma asociācijas „Lauku ceļotājs” valdes priekšsēdētāja;
Māra Zālīte – Dzejniece un dramaturģe;
Uģis Brikmanis – Pasākumu režisors;
Dāvis Sīmanis – Kinorežisors;
Juris Dambis – Nacionālās Kultūras padomes priekšsēdētājs;
Uģis Bratuškins – Valsts Kultūrkapitāla fonda padomes priekšsēdētājs;
Aiva Vīksna – Latvijas Darba devēju konfederācijas vice-prezidente;
Mārtiņš Kaprāns – Sociālās atmiņas pētniecības centra atbalsta biedrības vadītājs;
Inese Indāne – Zīmolu ligzdas SIA „MATKA” vadītāja;
Daina Sirmā – Dzejniece, skolotāja;
Pēteris Strautiņš – AS DNB bankas ekonomikas eksperts;
Sergejs Timofejevs – Dzejnieks, tekstgrupas „Orbīta” pārstāvis;
Rūta Dimanta – Fonda „Ziedot.lv” vadītāja;
Jānis Šipkēvics – Mūziķis;

Vita Jaunzeme – Lielās talkas kustības vadītāja, biedrības „Pēdas” valdes priekšsēdētāja;
Jeļena Matjakubova – Latvijas Krievu kultūras biedrības priekšsēdētāja;
Guntis Kuļikovskis – Rīgas Tehniskās universitātes doktorants, Robotikas kluba
līdzdibinātājs;
Dmitrijs Trofimovs – Krievu studentu korporācijas „Fraternitas Arctica” seniors un uzņēmējs;
Inga Oliņa – Latvijas Nacionālā kultūras centra Mārketinga darba vadītāja;
Rihards Krastiņš – SIA „Saimnieks LV” valdes loceklis un nodibinājuma „Fonds Latvijas
lauksaimniecības attīstībai” valdes priekšsēdētājs;
Madara Peipiņa – Speciāliste sabiedrības līdzdalības jautājumos
Padomes sekretāre:
Rita Dementjeva – Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Stratēģiskās plānošanas
nodaļas eksperte
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