Latvijas Dizaina padomes sēde
2019.gada 11.decembrī plkst.15:30
Kultūras ministrijas Lielajā zālē
Protokols Nr.9/2019
Sēdē piedalījās: Ingūna Elere (H2E), Lilita Sparāne ( Banku augstskola), Dita Danosa
(LDC), Lāsma Krastiņa-Sidorenko (KM), Dzintra Purviņa (KM), Ilze Kupča(LNKC), Laura
Dimitrijeva ( Valsts Kanceleja), Jānis Brants (RDMV), Līga Efeja-Lībiete (RTU), Toms
Mūrnieks (RTU), Jeļena Solovjova, Evelīna Ozola (Fold), Jānis Endziņš (LTRK), Elīna
Mīļā (EM) .
Sēdi vadīja:
Dita Danosa – Latvijas Dizaina padomes priekšsēdētāja vietniece (LDC).

Darba kārtība
1. Īss ziņojums par BEDA starptautisko dizaina politiku konferenci Helsinkos
How can Design serve? un Eiropas jauno dizaina politikas iniciatīvu./
D.Danosa, D.Purviņa.
2. Ziņojums par Latvijas dalību EXPO /J. Endziņš (LTRK).
3. Par Dizaina padomes darba un Latvijas Dizaina stratēģijas prioritātēm
kontekstā ar VKKF darbību. (jautājumi sanāksmei ar VKKF).
4. Citi jautājumi.

Kopsavilkums/ lēmumi/priekšlikumi
1.Ziņojums un prezentācija par Latvijas paviljonu EXPO, procesu un izveides gaitu –
J. Endziņš. Ir lauzts līgums EM ar LTRK par Latvijas paviljona īstenošanu. Ekonomikas
ministrija meklē iespējas Latvijas tomēr piedalīties EXPO. R.Nemiro darba vizīte
Dubaijā, kuras laikā tiks apzinātas divas iespējas – vai uzbūvēt Latvijas paviljonu
atbilstoši projektam vai īrēt Latvijai paviljona telpas no Arābu Emirātiem.
I. Eleres jautājums – par paviljona saturu. Latvijas paviljona saturu nodrošina – LIAA,
janvāra vidū varētu sekot konkrētāka informācija.
Jaunākā informācija – Latvijas varētu īrēt paviljonu no Apvienotajiem Arābu
Emirātiem
https://www.tvnet.lv/6854385/latvija-expo-2020-izstade-varetu-iretpaviljonu-no-apvienotajiem-arabu-emiratiem
2. Īss ziņojums par BEDA starptautisko dizaina politikas konferenci Helsinkos
How can Design serve?, Eiropas jauno dizaina politiku. D.Danosa , D.Purviņa.
Atskats, reportāža
conference-report/

par

konferenci:https://www.beda.org/news/initial-helsinki-

3. Ilze Kupča – īsi par 12.decembrī paredzēto semināru un diskusiju par Dizaina NEP ,
ko organizē
Nozaru ekspertu padomju (NEP) sekretariāts (LDDK).
12.decembra seminārs
risinājumi”.

„NEP un profesionālās izglītības attīstība: iespējas un

Latvijas Dizaina padomes atkārtots balsojums par Dizaina NEP nepieciešamību:
PAR
–
9,
PRET0,
ATTURĀS – 2.

Lēmums: Latvijas Dizaina padome atbalsta Dizaina Nozares ekspertu padomes
izveidošanu Padome ir gatava ieteikt un izvirzīt kandidātus darbam NEP.
Lēmums tika nosūtīts LDDK Nozaru ekspertu padomju koordinatorei Daigai Bukontei.
Dizaina padomi 12.decembra diskusijā pārstāvēja Ilze Kupča un Dita Danosa.
4. Īss ieskats 11.decembra tikšanās ar VISC pārstāvjiem par jaunajām modulārajām dizaina
programmām (4.līmenis, profesionālā izglītība). VISC – solījums pēc ekspertu atzinumu
saņemšanas aicināt uz sanāksmi Dizaina padomes pārstāvjus, kurā būs iespēja diskutēt par
konkrētu programmu saturu.
5.Jautājums par 12.decembrī plānoto tikšanos ar VKKF arhitektūras un dizaina nozares
ekspertiem. Dažādi viedokļi par tikšanās nepieciešamību.
12.decembrī plkst:15:00 notika sanāksme ar VKKF pārstāvjiem, kur Dizaina padomi
pārstāvēja Evelīna Ozola, Dzintra Purviņa un Lāsma Krastiņa – Sidorenko (Radošo industriju
nodaļa), piedalījās pārstāvji no Nacionālās arhitektūras padomes. Lietišķa saruna par VKKF
2020.gada prioritātēm un dažādiem konkrētiem nozares jautājumiem.

5. Ierosinājums nākamo sēdi organizēt 22.janvārī plkst:15:00, kurā notiktu arī
Dizaina padomes priekšsēdētāja vēlēšanas.
Dizaina padomes darba grafiks 2020.gadam ( projekts).
Radošo industriju nodaļas priekšlikums – organizēt padomes sēdes 1 reizi 2 mēnešos
(mēneša trešajā trešdienā).
2020.g.sēdes: 22.janvāris, 18.marts, 20.maijs, 15.jūlijs ? (jūlija sanāksmes datumu vēl
precizēt – pārcelt sanāksmi uz jūniju vai augustu), 16.septembris , 11.novembris vai
25.nov. (18.nov.svētku diena).

Latvijas Dizaina padomes
priekšsēdētāja vietniece
Protokolēja:

______________
__________________

Dita Danosa
D. Purviņa

