Kopsavilkums par deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi
Valsts pārvaldes uzdevums

Atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšana arhitektūras
nozarē

Valsts pārvaldes uzdevuma veicējs
Biedrība „Latvijas Arhitektu savienība”
Valsts pārvaldes uzdevuma
2016.gada 29.augusts – 2020.gada 25 .janvāris
deleģēšanas periods
Apraksts un vērtējums par valsts
Piešķirtā finansējuma mērķi:
pārvaldes uzdevuma izpildes ietvaros
1.1.1. atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju par
sasniegtajiem rezultatīvajiem
arhitektūras nozari un nodrošināt tās apriti
rādītājiem un izlietotā valsts budžeta
dažādām mērķauditorijām, kā arī nodrošināt
finansējuma atbilstību līgumā
profesionālās pilnveides iespējas arhitektūras
paredzētajiem mērķiem
nozares profesionāļiem:
1.1.1.1. sniegt informāciju par jaunumiem un
sasniegumiem arhitektūras nozarē, kā
arī izglītot sabiedrību un veidot izpratni
par kvalitatīvu arhitektūru un dzīves
telpu
dažādās
sabiedrības
mērķauditorijās visā Latvijā;
1.1.1.2. nodrošināt un apkopot aktuālo
informāciju par arhitektu prakses
jautājumiem, veidojot un attīstot
arhitektūras informācijas bāzi, kurā
ietverta informācija par arhitektūras
nozarē praktizējošiem arhitektiem,
arhitektu birojiem, arhitektu praksi
regulējošiem
tiesību
aktiem,
arhitektūras
konkursiem,
nozares
jaunumiem u.c.;
1.1.1.3. regulāri
apkopot
padziļinātu
informāciju par arhitektūras izglītības
un arhitektu tālākizglītības atbilstību
kontekstā ar citu Eiropas Savienības
valstu arhitektu prakses nodrošināšanai
nepieciešamām
tālākizglītības
sistēmām;
1.1.1.4. organizēt lekcijas un seminārus
arhitektūras nozares profesionāļiem
par arhitektu praksi regulējošo
normatīvo aktu aktualitātēm un to
piemērošanu, ar arhitektu praksi
saistītu problēmu analīzi, arhitektūras
pakalpojumu eksportu, autortiesību
aizsardzības jautājumiem u.c.;
1.1.2. pārstāvēt un reprezentēt Latvijas arhitektūru
nacionālas
un
starptautiskas
nozīmes
pasākumos (izstādēs, biennālēs, festivālos,
forumos u.c.);
1.1.3. veikt Latvijas arhitektūras nozares kvalitātes
ikgadēju novērtējumu, organizējot īstenoto

darbu konkursu, kurā tiek paredzēta gan
arhitektūras objektu, gan mūsdienu arhitektūras
procesu izvērtēšana, lai apzinātu Latvijas
arhitektūras labāko sniegumu un sekmētu
Latvijas arhitektūras nozares augstvērtīgu
attīstību un izaugsmi ilgtermiņā:
1.1.3.1. izstrādāt arhitektūras darbu konkursa
nolikumu, kas nodrošinātu objektīvu
arhitektūras nozarē radīto konkursa
darbu vērtēšanu, kvalitātes izvērtēšanu
veicot vismaz 2 (divās) konkursa kārtās;
1.1.3.2. izveidot arhitektūras darbu konkursa
pieteikumu
izvērtēšanas
žūrijas
komisiju, kurā būtu pārstāvēti Latvijas
un ārvalstu arhitektūras eksperti, un
nodrošināt arhitektūras kvalitātes
novērtējuma procesu saskaņā ar
konkursa nolikumu;
1.1.3.3. pēc arhitektūras darbu konkursa
noslēguma iesniegt Kultūras ministrijā
informāciju par žūrijas komisijas veikto
kvalitātes
novērtējumu
(konkursa
labāko pretendentu sarakstu izvirzītajās
kategorijās saskaņā ar konkursa
nolikumu; informāciju par konkursa
rezultātiem un uzvarētājiem);
1.1.4. veidot sabiedrības izpratni par kvalitatīvu
arhitektūru un apbūvēto vidi, arhitektūras lomu
sabiedrības labklājības veicināšanā, kā arī
rosināt interesi par Latvijas laikmetīgās
arhitektūras labākajiem sasniegumiem:
1.1.4.1. nodrošināt katru gadu saturiski un
vizuāli augstvērtīgu arhitektūras darbu
konkursa labāko darbu izstādi;
1.1.4.2. nodrošināt arhitektūras darbu konkursa
uzvarētāju apbalvošanu noslēguma
ceremonijas ietvaros;
1.1.4.3. nodrošināt komunikāciju un publicitāti
plašsaziņas līdzekļos par arhitektūras
darbu konkursa norisi, konkursa
labākajiem darbiem un to autoriem, kā
arī laikmetīgās arhitektūras procesiem.
Latvijas Arhitektu savienības deleģējuma ietvaros trīs gadu
laikā sniegusi nozīmīgu ieguldījumu arhitektūras nozares
profesionāļu un plašākas sabiedrības informēšanā un
izglītošanā, komunikācijā, kā arī nozares augstākā
apbalvojuma – Latvijas Arhitektūras gada balvas – gada
skates/konkursa organizēšanā, balvas ceremonijas, izstādes
un Arhitektūras nedēļas organizēšanā.

Ieskats paveiktajā:
 Latvijas Arhitektu savienība (LAS) katru mēnesi izdod
Latvijas arhitektūras notikumu apkārtrakstu (LANA),
kas tiek izsūtīts LAS arhitektu datu bāzei (aptuveni 700
e-pastu adreses) un ir pieejams arī LAS mājas lapā
https://www.latarh.lv/apkartraksti/
apkārtrakstu
arhīvā.
 2019.gadā tika izstrādāts pētījums par Latvijas
arhitektūras nozari. Pētījuma mērķis bija sagatavot
Latvijas arhitektūras nozares statistisku raksturojumu,
apkopojot un analizējot datus par nozares
uzņēmējdarbības
rādītājiem,
nodarbinātību,
atalgojumu, sertificēto arhitektu skaitu un
profesionālās darbības rādītājiem, arhitektūras
iepirkumiem u.c. aspektiem.
Pētījumā tika veikta sertificēto arhitektu kvantitatīva
aptauja, sasniegtā izlase – 421 respondents; īstenota
arhitektūras prakses/uzņēmumu vadītāju kvantitatīva
aptauja, sasniegtā izlase – 70 respondenti; sagatavoti
dati starptautiskam ziņojumam Eiropas Arhitektūras
padomei (ACE) The Architectural Profession In Europe
– ACE Sector Study. Pētījumā gaitā ir izveidota datu
matrica regulārai datu ievākšanai un apstrādei. Gūto
datu analīzes rezultāti būs noderīgi, lai noformulētu
nākotnes redzējumu par arhitektūras profesijas
attīstību, izglītības ievirzi un specializāciju, kā arī
jaunās arhitektūras stratēģijas mērķus un uzdevumus.
 Savukārt 2017. un 2018.gadā ir izstrādāts pētījums
„Tālākizglītības programmas pilnveides iespējas”, kurā
apkopota informācija par profesionālās tālākizglītības
programmām (PTP) un to īstenošanu LAS, sasaiste ar
profesionālo praksi, analizēta PTP piemēri Latvijā un
metodiski izvērtēti arī Eiropas Arhitektu padomes
(ACE) labā prakse arhitektu profesionālās akreditācijas
jautājumos u.c.
 Kopš 2015. gada LAS organizē arhitektu tālākizglītības
semināru programmu. Kopumā 2016. gadā tika
noorganizēti 32 semināri, 2017.gadā – 28, 2018.gadā
– 33, 2019.gadā - 39 semināri arhitektūras
profesionāļiem. Semināru tematika aptver gan
arhitektu praksi regulējošos normatīvos aktus un to
piemērošanu, ar arhitektu praksi saistītu problēmu
analīzi, arhitektūras pakalpojumu, autortiesību
aizsardzības jautājumus un citas tēmas. Tālākizglītības
pasākumi tiek filmēti, un ar prezentācijām var
iepazīties elektroniskajā vietnē “Profesionālās
kompetences
pilnveidošanas
pasākumi”
(www.pkpp.lv), kas nodrošina tālākizglītības apguvi
arhitektiem attālināti.
 2019.gadā Izstrādāts arhitektūras nozari aptverošs
buklets “Arhitektūras politikas dokumenti Latvijā”.
Izdevums veidots latviešu un angļu valodās, lai
valstiskā un starptautiskā mērogā iepazīstinātu ar



arhitektūras nozari Latvijā. Izdevums Latvijas
arhitektiem tika prezentēts Pasaules arhitektūras
dienā Dobelē 11. oktobrī, savukārt, izdevums angļu
valodā tika atklāts, ar to iepazīstinot Starptautiskās
Arhitektu savienības (UIA) I un II reģiona delegātus,
kas Rīgā bija ieradušies uz tikšanos 6. novembrī, kā arī
konferences Migrācijas Arhitektūra starptautiskos un
vietējos dalībniekus (7. un 8. novembrī).
7. oktobrī, svinot Pasaules Arhitektūras dienu, LAS
notika diskusija “Latvijas Arhitektūras gada balvas
formāts nākotnē”, kurā piedalījās arhitekti Linda
Leitāne, Māra Ābele, Kārlis Melzobs, Andris Kronbergs
un dizainere Ingūna Elere. Diskusiju vadīja
arhitektūras kritiķis Vents Vīnbergs.



11. oktobrī Dobelē notika Pasaules Arhitektūras dienai
veltīts pasākums par tēmu “Industriālā vide un
mazpilsētas”, un to apmeklēja ap 200 arhitektu.
Pasākumā notika vairākas lekcijas un ražošanas
uzņēmumu pārstāvju prezentācijas, kā arī arhitektiem
tika
organizētas
ekskursijas
uz
Dobeles
jaunākajiem objektiem un ražotnēm. Dobelē bija
skatāma Latvijas Arhitektūras gada balvas 2019
nominantu darbu izstāde un tika prezentēts buklets
“Arhitektūras politikas dokumenti Latvijā”.



No 1. līdz 4.maijam notika LAS organizētais
izbraukuma seminārs arhitektiem uz Igauniju par
mūsdienu
telpiskiem
konceptiem
Igaunijas
arhitektūrā.



2019. gadā turpinājās aktīvs darbs pie arhitektūras un
pilsētplānošanas konferences Migrācijas Arhitektūra
(“Architecture of Migration”
https://architectureofmigration.org/) organizēšanas,
kura notika 7. un 8. novembrī RISEBA Aisteres zālē.
Konference tika veidota četros tēmu blokos un
uzsvars tajā tika likts uz Baltijas jūras valstu reģiona
valstu kopējo kontekstu, kopsakarībām, bet reizē arī
neviennozīmību migrācijas tēmas kontekstā. Kā
nozīmīga tika izcelta arī citu valstu unikālā pieredze
izpratnes veidošanai par procesiem, ko iniciē
mobilitāte un plūsmas (cilvēku, transporta un preču,
pakalpojumu, datu pārraides u.c.) procesi.
Konferences laikā bija apskatāma daļa Baltijas
paviljona ekspozīcijas no Venēcijas Arhitektūras
biennāles 2016. gadā.

Ar Latvijas Arhitektu savienības veikumu Latvijas
Arhitektūras gada balvas konkursa, balvas ceremonijas,
izstādes un arī saistīto pasākumu organizēšanā, kā arī
paveikto citu pasākumu īstenošanā ir iespēja iepazīties
detalizētākā pārskatā ( Pielikumā).

Plānotais un faktiski izlietotais valsts
budžeta finansējums sadalījumā pa
gadiem

2017./2018.gads Plānotais – 60 000 euro.
Izmantotais – 60 000 euro .
2018./2019.gads Plānotais – 60 000 euro ( kopā.
Izmantotais – 60 000 euro.
2018./2019.gads Plānotais – 61 500 euro.
Izmantotais – 61 500 euro,
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