Latvijas Dizaina padomes sēde
2019.gada 13.novembrī plkst.15:00
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, bibliotēkā
Protokols Nr.8/2019
Sēdē piedalījās: Barbara Ābele (LMA), Ingūna Elere (H2E), Lilita Sparāne, Zane
Biteniece (LIAA), Ilze Kupča(LNKC), Jānis Brants (RDMV), Līga Efeja-Lībiete (RTU),
Barbara Freiberga (LDS), Miks Pētersons (LDS), Indra Križus, Aldis Circenis, Inese
Baranovska (DMDM), Dzintra Purviņa (KM), Ilze Kupča (LNKC), Līga Lētiņa, Evelīna
Ozola (Fold), Marika Blašķe ( Valsts kanceleja).
Sēdi vadīja:
Dita Danosa – Latvijas Dizaina padomes priekšsēdētāja vietniece (LDC).
Darba kārtība
1. Latvijas dizaina starptautiskā reprezentācija (dalība izstādēs, mesēs, biennālēs
u.c. ) Ziņo: Zane Biteniece un Dzintra Purviņa.
2. Latvijas Dizaineru savienības (LDS) prezentācija par LDS darbību un
aktualitātēm (Miks Pētersons) .
3. Dažādi jautājumi.
Kopsavilkums/lēmumi/priekšlikumi
1. LIAA veikums 2019./2018.gadā – Latvijas dizaina reprezentācija starptautiskās
komerciālajās izstādēs, šovrūmos u.c./DIZAINS , UZŅĒMĒJDARBĪBA/KOMERCIĀLĀS
IZSTĀDES, MESES u.c. (Z. Bitenieces prezentācija):
Dz.Purviņas ziņojums − par Latvijas dizaina reprezentāciju valstiska mēroga
starptautiskos nekomerciālos forumos tostarp, Londonas dizaina biennālē, Venēcijas
arhitektūras biennālē, EXPO 2020 Dubaijā u.c./ VALSTS TĒLS, ZĪMOLOŠANA.
Ierosinājums− nākamajā padomes sēdē izskatīt Latvijas dizaina skolu starptautisko
reprezentāciju IZGLĪTĪBAS fokusā/ DIZAINA IZGLĪTĪBA , skolu, augstskolu dalību
starptautiskās izstādēs, konkursos u.c.
Ditas Danosas − priekšlikums un apņemšanās tuvākajā laikā sagatavot un nosūtīt
padomei Google doc dokumentu, kurā būs iekartētas nozīmīgākas starptautiskās
dizaina izstādes, un iespēja katram padomes loceklim nobalsot viņaprāt, par
prioritārajām.
Padomei ir radušies jautājumi par EXPO 2020 projekta gaitu. 11.decembra padomes
sēdē – Jānis Endziņš ir gatavs ziņot.

Nākamajā sanāksmē iecerēts vienoties par tām prioritārajām ārvalstu izstādēm,
biennālēm, festivāliem, forumiem u.c., kurās Latvijas dalība ir stratēģiski svarīga un
kurās tiek prezentēts Latvijas dizains.
2.
Lilitas Sparānes komentārs par Intereg projekta Design for Innovation gaitu un
projekta vadības komunikāciju (LIAA). Padomē raisījās diskusijas par dizaina datu un
informācijas bāzēm kontekstā ar projekta virzību , secinājums – ir atšķirīgas izpratnes
par jēdzienu „datu bāze”.
Secinājums − Latvijas Dizains padome nav apmierināta ar LIAA līdz šim paveikto
projektā, kā arī komunikāciju ar projekta partneriem un ieinteresētajām pusēm.
Ierosinājums − jautājumu par dizaina datu bāzēm izskatīt nākamajā Latvijas Dizaina
padomes sēdē.
3. Latvijas Dizaineru savienības prezentācija par savu organizācijas darbību, biedriem,
aktualitātēm, Latvijas Dizaineru savienības balvu, pārmaiņām organizācijas vadībā
(M. Pētersons, B. Freiberga).
4. Aicinājums izvirzīt kandidātus dizaina padomes vadītāja amatam un dizaina
padomes vadītāja vēlēšanas.
5.Aicinājums nozarei nominēt kandidātus VKKF mūža
stipendijām.http://kkf.lv/index/m%C5%AB%C5%BEa-stipendiju-programma/
No Latvijas Dizaina padomes VKKF mūža stipendijām pieteikti 2 nominanti: Beatrise
Kārkliņa, ilggadīga Rīgas Porcelāna fabrikas māksliniece un keramiķe, porcelāna
apgleznošanas meistare, tautas lietišķās mākslas studijas Vāpe dibinātāja Helga
Ingeborga Melnbārde.
Papildinājums: VKKF mūža stipendija tika piešķirta Beatrisei Kārkliņai.
Plānotā tikšanās ar VKKF arhitektūras un dizaina ekspertiem notiks 12.decembrī
plkst:15:00 Kultūras ministrijas Lielajā zālē.

Latvijas Dizaina padomes
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Protokolēja:

______________
__________________
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D. Purviņa

