Latvijas Dizaina padomes sēde
2019.gada 12.septembrī plkst.15:00
Kultūras ministrijas Lielajā zālē
Protokols Nr.7/2019
Sēdi vadīja:
Dita Danosa – Latvijas Dizaina padomes priekšsēdētāja vietniece (LDC).
Sēdē piedalījās: Ingūna Elere (H2E), Jeļena Solovjova, Lilita Sparāne, Laura Dimitrijeva
(VK), Inta Pēdiņa (IZM), Zane Biteniece (LIAA), Ilze Kupča(LNKC), Jānis Brants(RDMV),
Līga Efeja-Lībiete (RTU), Barbara Freiberga (LDS), Indra Križus, Ilze Dobele, Aldis
Circenis, Lāsma Krastiņa- Sidorenko (KM), Inese Baranovska (DMDM), Dzintra
Purviņa (KM), Agnese Meņģele (LIAA), Edgars Babris (LIAA).
Darba kārtība
1. Projekta Design for Innovation – ziņojums (LIAA), prezentē Lilita Sparāne,
Agnese Meņgele (LIAA), jautājumi, atbildes.
2. Ziņojums par Latvijas Dizaina gada balvas konkursu. / D.Purviņa un
L. Krastiņa-Sidorenko.
3. Valsts Kanceleja – par valsts pārvaldes amata katalogu, iespējas iekļaut
pakalpojumu dizainera profesiju /L.Dimitrijeva
4. Citi jautājumi – aktuālie darbi (informācija par Budapeštas dizaina nedēļu,
nominācija Izcilības balvai u.c.).

Kopsavilkums




Padome vienojās katru Dizaina padomes sēdi sākt ar aktuālajiem jaunumiem
(dizaina jaunumu aplis).
Nākamajā darba cēlienā –organizēt darbu mazākās ekspertu grupās pa
tematiskiem blokiem, lielās padomes sēdes – organizēt retāk.
Visiem ir nosūtīta google doc. saite uz Dizaina padomes materiāliem.

GoogleDrive mape: https://drive.google.com/drive/folders/1ocl8diODwnDXeWdP8lLo6A1RpuuBat8?usp=sharing

1.Projekta Design for Innovation – ziņojums (LIAA)
Agneses Meņgeles (LIAA) prezentācija - Dizaina vaučeru programma un Inovācijas vaučeru
programma/ aktuālā situācijā. DP lūgums LIAA iekļaut skaidrojošo informāciju uzņēmējiem
ar piemēriem, kas ir jauns produkts.

Lilitas Sparānes prezentācija - par Design for Innovation rīcības plānu un konkrētām
aktivitātēm, uzņēmēju, dizaineru intervijām.
2.Ziņojums par Latvijas Dizaina gada balvas konkursu
DP ierosinājums – KM izskatīt iespēju Latvijas Dizaina gada balvu organizēt reizi 2 gados.
Tādējādi mainīsies nosacījumi izsludinot konkursu par balvas organizatoru (finansējuma
apjoms nemainās, bet proporcionāli sadalās atbilstoši 2 gadu posmam).
Papildu informācija: KM ir izsludinājusi atkārtotu konkursu Par valsts pārvaldes uzdevuma –
kvalitātes novērtējuma dizaina jomā – veikšanu, kas nozīmē - par tiesībām organizēt Latvijas
Dizaina gada balvas konkursu (konkursa noslēguma termiņš – 27.novembris).
3.Uzaicinājums no Valsts Kancelejas uz tikšanos 27.septembrī par dizainera profesijas
(pakalpojumu dizainers un citas), iekļaušanu Valsts pārvaldes profesiju katalogā (tikšanās
reizē no DP piedalījās: Lilita Sparāne, Jeļena Solovjova, Jānis Brants un Dzintra Purviņa).
Ir izveidots amata apraksts amatu grupai – Inovācija un pakalpojumu dizains.
4. Kultūras ministrijas uzaicinājums – nominēt Izcilības balvai kandidātus – līdz
15.oktobrim. Dizaina padome ir pieteikusi Izcilības balvai Dekoratīvās mākslas un dizaina
muzeju.

Papildu informācija


Kultūras ministrija konceptuāli un finansiāli ir atbalstījusi Latvijas dalību Budapeštas
dizaina nedēļā (no 4.-13.oktobrim, kuru pārstāvēs Latvijas Dizaina centrs.
 Šobrīd valsts institūcijas un privātie partneri strādā pie tēzēm Nacionālajam
attīstības plānam 2021-2027, vēl turpinās sabiedriskā apspriešana.
No Kultūras ministrijas darba grupā rīcības virzienā Produktivitāte un inovācija ( ar
Dizaina padomes atbalstu) ir sūtīti un arī klātienē ir izteikti priekšlikumi iekļaut dizainu
atsevišķās sadaļās (diemžēl dizains nav iekļauts). Lūgums padomei iespēju robežās izteikt
viedokli par NAP 2021- 2017, lobēt, aizstāvēt dizainu un radošās industrijas.


Ierosinājums kādā no nākamajām Dizaina padomēm tikties ar VKKF arhitektūras un
dizaina nozaru padomes ekspertiem par prioritātēm/aktualitātēm 2019-2020 un
uzaicināt arī Nacionālās arhitektūras padomes locekļus.

Latvijas Dizaina priekšsēdētāja
vietniece
Protokolēja

__________/D.Danosa
___________/ Dz. Purviņa

