Latvijas Dizaina padome
2020.gada 22.janvārī plkst:15:00.
Kultūras ministrijā, Meierovica bulvārī 14
Protokols 1/2020
DARBA KĀRTĪBA
1.Dizaina jaunumu aplis (iekļaujot arī Ingūnas Eleres ierosināto jautājumu)
5 min informatīvu ziņojumu par “SEGD Riga Chapter” izveidi. / Society for
Experiential Graphic Design: a multidisciplinary community of professionals who
plan, design & build experiences to connect people & place/
2.Jaunās Kultūrpolitikas vadlīnijas 2021-2027 kontekstā ar nozaru stratēģijām.
Jaunā Latvijas Dizaina stratēģija 2021-2027 .
Uldis Zariņš (KM) prezentācija.
3.Dizaina padomes priekšsēdētāja vēlēšanas.
Indras Križus prezentācija pirms vēlēšanām.
4. 2020.gada darba plāns/ prioritātes (sēžu datumi).
5.Latvijas Dizaina gada balva 2020-2021 attīstības vīzija.
Latvijas Dizaineru savienības prezentācija.
Sēdē piedalījās: Barbara Ābele (LMA), Inese Baranovska (DMDM), Ingūna Elere (H2E),
Dagnija Balode (H2E), Lilita Sparāne ( Banku augstskola), Dita Danosa (LDC), Lāsma
Krastiņa-Sidorenko (KM), Dzintra Purviņa (KM), Uldis Zariņš (KM), Ilze Kupča(LNKC),
Laura Dimitrijeva (Valsts Kanceleja), Līga Efeja-Lībiete (RTU), Toms Mūrnieks (RTU),
Jeļena Solovjova, Maija Rozenfelde (LMA), Aldis Circenis (RKF), Aleksandrs Blūms
(IZM), Barbara Freiberga (LDS), Kristīne Kazarjana (LDS).
Sēdi vadīja: M.Rozenfelde (LMA) un Indra Križus.
Kopsavilkums/lēmumi/priekšlikumi
1.Dizaina jaunumu aplis.
Latvijas Dizaina centrs – Dita Danosa ziņo par vadības paplašināšanos. Līdzās Ditai
centra komandā ir dizainere Ieva Kalēja ( Mammalampa), Evelīna Ozola (Fold), Liene
Drāzniece (RDMV).
Inese Baranovska – par Latvijas dalību Londonas dizaina biennālē 2020 gadā. Galīgais
lēmums par finansējumu no EM būs zināms janvāra beigās, februāra sākumā.
Barbara Ābele – LMA dalība SaloneSatellite Milānas dizaina nedēļā.
Indra Križus ziņo par 3.2.1.2.programmas “Starptautiskās konkurētspējas
veicināšana” beigšanos š.g. 29.02.2020 un saņemto informāciju no Ekonomikas
Ministrijas, ka programmu nav plānots turpināt.
D.Balodes ziņojums par SEGD Riga Chapter izveidošanu, ko koordinēs dizaina birojs
H2E / Society for Experiential Graphic Design: a multidisciplinary community of
professionals who plan, design & build experiences to connect people & place/.

2.Jaunās Kultūrpolitikas vadlīnijas 2021-2027 kontekstā ar nozaru stratēģijām.
KM valsts sekretāra vietnieka Ulda Zariņa prezentācija par topošajām kultūrpolitikas
vadlīnijām 2021-2027, to sasaiste ar NAP un citiem politikas plānošanas
dokumentiem.
Uzdevums – Latvijas Dizaina padomei izstrādāt Dizaina stratēģiju 2021-2027 un vai
rīcības plānu, kurā būtu definēti nozares uzdevumi un nozares aktivitātes. Būtiskākie
uzdevumi un aktivitātes – tiek ieļauti kultūrpolitikas vadlīnijās. Definēt – būtiskākos
uzdevumus / sasniedzamos rezultātus nozarē, kas jāsasniedz 7 gadu garumā.
(Dizaina stratēģijas un/vai rīcības plāna projekta stadijā – jāizstrādā līdz vasarai).
3.Dizaina padomes priekšsēdētāja vēlēšanas.
Kandidātes priekšsēdētājam amatam - I. Križus prezentācija par padomes darba
prioritātēm 2020, par padomes darbu, sēžu datumiem.
Aizklātas vēlēšanas ( balso klātesošie padomes locekļi).
Lēmums:
Par Latvijas Dizaina padomes priekšsēdētāju ievēlēta Indra Križus - SIA INRE
Scandinavian design vadītāja, produktu dizaina eksperte, Radošo industriju
inkubatora konsultatīvās uzņemšanas komisijas priekšsēdētāja.
(13 balsis − PAR, vienbalsīgi).
Par priekšsēdētājas vietnieku kandidātiem izvirzīti: Līga Efeja- Lībiete, Lilita Sparāne,
Jeļena Solovjova, Barbara Freiberga.
D. Danosa ir izteikusi vēlmi ( pēc sēdes rakstiski), ka vēlas turpināt strādāt kā
vietniece. I.Križus priekšlikums – saglabāt Ditas Danosas kandidatūru kā vienu no
priekšsēdētājiem vietniekiem.
Elektroniski vēl var pieteikt kandidātus vietnieku amatam līdz š.g. 5.februārim,
rakstot uz e-pastu: dzintra.purvina@km.gov.lv.
Nākamajā padomes sēdē notiks vietnieku vēlēšanas.
4. 2020.gada darba plāns/ prioritātes (sēžu datumi).
Priekšlikums – pirms veidot jauno dizaina stratēģiju izvērtēt esošo Dizaina stratēģiju
mazākā darba grupā un prezentēt Dizaina padomei.
Tikšanās – Dizaina stratēģijas audits 29.janvāris 15: 00, Kultūras ministrijā.
Iesūtītie priekšlikumi Dizaina padomes darba plānam apkopoti tabulā (pielikumā).
Detalizētāk darbu pie prioritātēm plānots diskutēt februāra sēdē.
5.Latvijas Dizaina gada balva 2020-2021 attīstības vīzija.
Latvijas Dizaineru savienības prezentācija par plānotajiem pasākumiem, zīmola
komunikāciju , iespējamajām kategorijām u.c.
Nolemts – nākamajā padomē izdiskutēt detalizētāk balvas kategorijas.
Plānotie 2020.gada sēžu datumi:
22. janvāris
19. februāris
18. marts
29. aprīlis
20. maijs

17. jūnijs
16. septembris
21. oktobris
25. novembris
16. decembris- gada noslēguma svinīgā sēde
Latvijas Dizaina padomes priekšsēdētāja

Protokolēja:

_______________/I.Križus
______________ /M.Rozenfelde
________________/Dz. Purviņa

