Nacionālās arhitektūras padomes sēde
2019.gada 10.decembrī pl.15:00
Kultūras ministrijas Lielajā zālē ( K. Valdemāra ielā 11a)
Protokols: Nr.4/2019
Dienaskārtība:
1. Jauns arhitektūras studiju virziens Latvijas Mākslas akadēmijā (maģistra studiju
programma). Prezentē Austris Mailītis un Antra Priede (LMA).
2. Baukultur principu īstenošana kontekstā ar jauno Latvijas Arhitektūras stratēģiju.
3. Īss ieskats par tikšanās rezultātiem ar pašvaldību arhitektiem par Arhitektūras
likumprojektu (10.decembris).
4. Kandidātu izvirzīšana OMC darba grupai, tēma High-quality Architecture and Built
Environment for Everyone un citi jautājumi.
Sēdē piedalījās: Gatis Didrihsons, Jānis Dripe, Juris Poga, Gunta Grikmane, Indra Purs,
Ieva Zībārte, Daiga Dzedone, Juris Dambis, Liene Griezīte, Māra Ābele, Elīna
Rožulapa, Ilma Valdmane, Uģis Bratuškins, Inese Lūsēna – Ezera (IZM), Inese Stūre,
Jana Jākobsone, Niklāvs Paegle, Antra Priede, Dagnija Smilga, Austris Mailītis,
Dzintra Purviņa.
Sēdi vadīja: G.Didrihsons.
Kopsavilkums
1.Jauns arhitektūras studiju virziens Latvijas Mākslas akadēmijā (maģistra studiju
programma). Prezentē – A. Mailītis, A.Priede, N.Paegle, D.Smilga.
Studiju virziena priekšrocības: laikmetīgs, kritisks arhitektūras diskurss, konceptuāla
domāšana un jaunrade, radošie eksperimenti, materiālu un sistēmu platformas,
studijas ar starptautisku ievirzi – sadarbība ar Baltijas jūras un Ziemeļeiropas reģiona
augstskolām. Plānotās studiju vietas - 10 valsts budžeta vietas un 15 maksas vietas.
U. Bratuškins – saskaņā ar statistiku šobrīd 75 % no absolventiem darbojas savā
profesijā. Vai spēsim nodarbināt arhitektus pēc studijām?
J. Dambis – atbalsta programmas ieceri, nepieciešama Davosas deklarācijas principu
izpratne, popularizēšana un revolūcija domāšanā.
I.Zībārte – vajadzīgi jauni speciālisti arhitektūras kritikā, arhitektūras izstāžu kurēšanā
u.c.
M. Ābele - atbalsts jaunajai programmai.
I. Lūsēna – Ezera: Vai jaunais studiju virziens ir iekļauts LMA stratēģijā ? Vai
programmas absolventiem būs iespēja iegūt kopīgu diplomu?
A. Priede – LMA arhitektūras programma pašlaik netiek plānota kā kopīga diploma
programma.
I. Purs – jautājumi par iespēju studēt ainavu arhitektiem šajā programmā.

Lēmums:
Nacionālā arhitektūras padome konceptuāli atbalsta arhitektūras studiju virziena
izveidošanu (maģistra studijas) Latvijas Mākslas akadēmijā.
Balsojums
PAR – 13 balsis
ATTURAS – 1 balss ( A.Mailītis)
2. Baukultur principu īstenošana kontekstā ar jauno Latvijas Arhitektūras
stratēģiju .
G. Grikmane - uzsver, ka pašlaik Latvijā trūkst prakses/pieredzes, kā kvalitatīvos
terminos izteikt un izmērīt Baukultur ieviešanu. Latvijas institūcijām nav vienotas
stratēģijas vai rīcības plāna, kā īstenot Baukultur. Savukārt Šveicē Austrijā, Vācijā
(vāciski runājošās zemes) ir izstrādāti principi un metodika, kā izmērīt
Baukultur/arhitektūras kvalitāti. Latvijā par to būtu jādomā.
E. Rožulapa – izsaka priekšlikumu Kultūras ministrijai, kontekstā ar Baukultur
principu ievērošanu, regulāri izvērtēt un sniegt atzinumus par Ekonomikas ministrijā
virzītām būvniecības iecerēm, MK noteikumu grozījumiem u.c. .
J. Dambis uzsver atšķirības starp deklarāciju un konvenciju. Nav jābūt tikai vienai
organizācijai, kas uzņemtos deklarācijas ieviešanu. Ierosina – sagatavot un izsūtīt
citām ministrijām kultūras ministra parakstītu vēstuli par Davosas deklarācijas
nozīmi.
I. Purs – ierosina jaunajā Latvijas arhitektūras stratēģijā integrēt arī ANO izstrādātos
Sustainable Developement Goals un stratēģijā/rīcības plānā iekļaut
jautājumus/uzdevumus, kas saistās ar klimata pārmaiņām.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/.
J. Pogas ziņojums – par notikušos konferenci Migrācijas arhitektūra un UIA reģiona
pārstāvju tikšanos Rīgā, 2019.gadā no 6. līdz 8. novembrim.
Padomes lēmums –
Darbam OMC darba grupā High-quality Architecture and Built Environment for
Everyone Briselē 2020.gada februārī tiek izvirzītas Gunta Grikmane un Ieva
Zībārte.
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