Dizaina padomes sēde
2020.gada 13.maijā, plkst. 15:00 – 17:30,
Zoom tiešsaistē
Protokols Nr.3/2020
Piedalījās: Ingūna Elere, Lilita Sparāne, Barbara Ābele, Jeļena Solovjova, Laura
Dimitrijeva, Dita Danosa, Līga Efeja- Lībiete, Jānis Brants, Ilze Kupča, Evelīna
Ozola, Barbara Freiberga, Zane Biteniece, Inita Pauloviča, Indra Purs, Ieva
Kalēja, Iveta Rubika, Dzintra Purviņa, Zanda Jaunskunga.
Vadīja: Zanda Jaunskunga.
Dienaskārtībā:
Topošā Latvijas Dizaina stratēģija 2021- 2027.
Darba grupu prezentācijas un diskusijas.
1. Grupas DIZAINS VALSTS PĀRVALDĒ un PAŠVALDĪBĀS prezentācija un
diskusija/ L. Dimitrijeva;
2. grupas DIZAINS UZŅĒMEJDARBĪBĀ prezentācija & diskusija/ D. Danosa;
3. grupas DIZAINS IZGLĪTĪBĀ prezentācija & diskusija/ I. Kupča;
4.grupas DIZAINS SABIEDRĪBAI un VIDEI prezentācija & diskusija/ E. Ozola
Noslēgumā - diskusija par kopīgo stratēģijas ietvaru un nākamie soļi.

Kopsavilkums/lēmumi:
1. Nākamajā nedēļā sekos on-line sanāksme ar darba grupu vadītājiem
(L. Dimitrijeva, D.Danosa, I.Kupča, E. Ozola), kurā tiks izdiskutēts
priekšlikums stratēģijas kopējai struktūrai un modelis, kādā vislabāk
virzīties ar stratēģijas izstrādi turpmāk.
2. Balstoties uz darba grupās jau paveikto Z.Jaunskunga un Dz.Purviņa
sagatavo īsu, strukturētu Dizaina stratēģijas pirmo projekta versiju
(pievienojot saites uz katras darba grupas melnrakstu materiālu) ,
iesniedz Uldim Zariņam (Kultūras ministrija).
3. Priekšlikumi atsevišķās sanāksmēs izdiskutēt sekojošus jautājumus:
• par stratēģijas mērķa auditorijām, struktūru, vērtībām, sasaisti ar
citu nozaru plānošanas dokumentiem.

-

-

• Jautājums – kādu vēlamies stratēģiju? Globāli orientētu, svaigām
idejām, viegli lasāmu ( teksta valoda), iespēja veidot garo un īso
formātu.
• izdiskutēt kopā ar Nacionālās arhitektūras padomes pārstāvjiem
tās tēmas/rīcības, kas dublējas Dizaina un Arhitektūras stratēģijās,
piemēram, mājokļu jautājums, ainavas nozīme vides dizainā u.c..
Apsvērt iespēju, kā labāk sasinhronizēt.
• Stratēģijas preambulā vai kādā no kopīgām sadaļām integrēt un
uzsvērt kopīgos jēdzienu, principus, vērtības: koprade /cocreation, kopīgās vērtības, eksperimentālo pieeju gan valsts
pārvaldē, gan arī citās jomās u.c.
• Jāpārskata tēmu sasaisti Valsts pārvaldes un pašvaldības un
Sabiedrības un Vides grupā, visā dokumentā uzsvērt sabiedrības
līdzdalības principus.
• Nepieciešams pielikumā terminu skaidrojums, terminoloģijas
vārdnīca.
• Nepieciešama atsevišķa diskusija, pieaicinot IZM pārstāvjus par
valsts pasūtījumu dizaina izglītībā.
• Nepieciešama diskusija par prakšu iespējām uzņēmumos dizaina
studentiem un profesionālo skolu audzēkņiem (sadaļa Izglītība).
• Atsevišķi ieteikumi Valsts pārvaldes un pašvaldības darba grupai:
jāpārdomā, vai termina dizaina domāšanas vietā nebūtu jālieto dizaina
process, lai nefokusētos tikai uz dizaina domāšanu , kā vienīgo
pieeju/metodoloģiju dizainā. Mūsdienās dizainā lieto daudzas metodes
un pieejas;
ieteicams izcelt sabiedrības atgriezeniskās saites iespējas (sabiedrības
līdzdalība);
Kopradei kā vadmotīvam jābūt uzsvērtam valsts pārvaldē un pašvaldībās
( iespējams, tam būtu jābūt attiecinātam uz visu stratēģiju, līdzīgi kā
eksperimentēšanas pieejai.
Ieteicams rīcībās/uzdevumos minēt konkrētas lietas, piemēram, valsts
un pašvaldību iepirkumus .

Nākamā Dizaina padomes sēde tiek plānota 17.jūnijā plkst: 15:00.
Sanāksmi vadīja:
Protokolēja:

____________Z.Jaunskunga.
____________Dz. Purviņa.

