Nacionālās arhitektūras padomes sēde
2019.gada 31.oktobrī pl.15:00
Kultūras ministrijas Lielajā zālē
Protokols Nr.3/2019
Sēdes dalībnieki: Gatis Didrihsons, Jānis Dripe, Ilma Valdmane, Gvido
Princis, Juris Poga, Gunta Grikmane, Austris Mailītis, Māra Ābele, Andris
Kronbergs, Daiga Dzedone, Liene Griezīte, Oskars Redbergs, Indra Purs,
Dina Suhanova, Matijs Babris, Dzintra Purviņa.
Sēdi vadīja: Gatis Didrihsons
Sēdes dienaskārtība:
1. Kopsavilkums par tikšanos ar kultūras ministru Nauri Puntuli
(J. Dripe).
2. Starptautiskā arhitektūras konference – Migrācijas arhitektūra un
LAS tikšanās ar UIA pārstāvjiem (J. Poga).
3. Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas (LAAA) prezentācija un
iepazīstināšana ar organizāciju ( Indra Purs).
4. Citi jautājumi: informācija par Venēcijas arhitektūras biennāli,
Arhitektūras likumprojekta virzība, tikšanos ar VKKF ekspertiem,
jaunā Arhitektūras stratēģija 2021- 2027.

Kopsavilkums/ Lēmumi
1.Arhitektu tikšanās ar kultūras ministru Nauri Puntuli šā gada
9.oktobrī un sarunas rezultāti (J.Dripe īss ziņojums).
Kultūras ministrs ir paudis savu atbalstu Arhitektūras likumprojekta
virzībai.
2. Arhitektūras likumprojekta pašreizējā virzība.
G. Princis – uzsver, ka likuma projektā būtu jāiekļauj punkts par
arhitektūras objektiem, kuriem tiek piešķirts nacionālas nozīmes objekta
statuss. Ierosinājums – likumā iekļaut punktu, ka Nacionālajai

arhitektūras padomei ir kompetence ierosināt noteikt nacionālas
nozīmes objektus.
Indras Purs ierosinājums – papildināt likuma projektu un iekļaut vēl
sadaļas, kas attiecas uz ainavu arhitektūras aizsardzību, paplašināt
likuma robežas . Ierosinājums - kā ar likumu padarīt vidi kvalitatīvāku un
arhitektoniski estētiskāku. I. Purs izsaka gatavību iesniegt papildinājumus
no LAAA .
G. Grikmane – aicina tomēr šobrīd „nevērt vaļā” esošo redakciju, bet
tomēr virzīt jau izstrādāto likuma redakciju sabiedriskai apspriešanai.
A. Kronbergs – atbalsta, ka esošais dokuments būtu jāvirza nākamajā
līmenī.
U. Bratuškins – aicinājums noteikt Kultūras ministrijai laika rāmi, kurā
likums tiek virzīts uz priekšu.
Padomes locekļu balsojums – par to, vai virzīt uz priekšu likumprojektu
esošajā redakcijā.
No klātesošajiem balsstiesīgajiem:
PAR – 9 balsis
PRET – 1 balss ( I.Purs)
ATTURAS – 2 balsis (G. Princis , O.Redbergs).
Lēmums: virzīt Arhitektūras likumprojektu esošajā redakcijā.
Nākamie soļi:
1)Kultūras ministrijas vēstule VARAM un Latvijas Pašvaldību savienībai
par Arhitektūras likumprojektu un lūgums VARAM iesūtīt aprēķinus
likuma projekta anotācijai par Tiesību akta projekta ietekmi uz valsts
budžetu un pašvaldību budžetiem (pirms izsludināšanas sabiedriskajā
apspriešanā (vēstule nosūtīta VARAM un LPS 06.11.2019. Nr. 3.1.1-1/2074)
2) plānota informatīvā sanāksme ar VARAM , LPS pašvaldību arhitektiem
(10.decembrī plkst: 14: 00) .
3.Ziņojums par gaidāmo arhitektūras konferenci „Arhitektūras
migrācija” 7. un 8.novembrī .
Ziņo: Juris Poga ( par UIA tikšanos un BAUA studentu izstādi),
Dina Suhanova un Matijs Babris – par konferenci.
4. Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas (LAAA) prezentācija un
iepazīstināšana ar organizāciju. ( Indra Purs).

5. Informācija par Venēcijas biennāles konkursa uzvarētājiem ,
iecerētā tikšanās ar VKKF arhitektūras un dizaina komisijas
ekspertiem un citi jautājumi, jautājuma aktualizēšana par
Latvijas paviljonu EXPO.
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