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Padome 

Padomes dalībnieki un to apmeklētība:

  Kongresā ievēlētie   *

1. Avotiņš Kaspars 71%
2. Brūze Mārīte 35%
3. Buka Ineta, Augšdaugavas kopas pārstāve 6%
4. Bula Barbara 76%
5. Burčika Biruta, Senioru kopas pārstāve 76%
6. Dambis Juris 71%
7. Dripe Jānis 94%
8. Ezergaile Maija 94%
9. Gibze Madara 100%
10. Grabovskis Guntis 94%
11. Griezīte Liene 60%
12. Holcmane Velta 65%
13. Kronbergs Andris 82%
14. Lapiņš Artūrs 82%
15. Lazdiņš Ingurds 87%
16. Lejnieks Jānis 94%
17. Liepiņš Reinis 65%
18. Mitenbergs Juris 65%
19. Ņikiforovs Sergejs 94%
20. Ošāns Mārtiņš 76%
21. Putniņš Renārs 59%
22. Rauhvargere Vita 94%
23. Rāts Indulis 59%
24. Redbergs Oskars 24%
25. Rožulapa Elīna 100%
26. Rukuts Kārlis 65%
27. Saulītis Raimonds 65%
28. Skalbergs Juris 65%
29. Skujiņa Ausma 94%
30. Šlars Vilnis, JAA pārstāvis 59%
31. Treimane Zanda 100%
32. Treimanis Edgars** 86%
33. Tomariņa Arona, JAA pārstāve 65%
34. Tomsons Andris 47%
35. Valgums Viktors 100%
36. Zariņš Valdis 100%

*   Sēžu apmeklējums %  
** 28.08.2013. E.Treimanis kļūst par Padomes locekli. 

Starpkongresu periodā notikušas 17 Padomes sēdes.
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Pastāvīgās komisijas

Revīzijas komisija

Ievēlēta LAS 19. kongresā 2012.gada 27.aprīlī piecu locekļu sastāvā (Inese Aizstrauta, Ineta 
Tumaševska, Jānis Alksnis, Jānis Zvejnieks, Gatis Didrihsons), kuri no sava vidus par komisijas 
priekšsēdētāju ievēlēja Gati Didrihsonu.

Savas darbības laikā Revīzijas komisija regulāri ir iepazinusies ar LAS Gada budžetiem un LAS 
pieaicinātā zvērinātā revidenta atzinumiem un sagatavojusi savus atzinumus Padomei par LAS 
finansu rādītājiem, saskaņā ar komisijas funkcijām, kādas paredzētas LAS statūtos.

Šajā starpkongresu laika posmā (2012–2015) ir palielinājusies LAS finansiālā kapacitāte un 
organizācijas finansu stāvoklis kopumā vērtējams pozitīvi. 

Analizējot komisijas uzdevumus esam nonākuši pie kopēja viedokļa, ka, ja LAS ir piesaistīts 
zvērināts notārs, kā tas ir pēdējos gados, tad revīzijas komisijas funkcijas ir pārskatāmas. Esam 
sagatavojuši ierosinājumus LAS Padomei ar mērķi, lai revīzijas komisijas darbības nedublētos ar 
profesionālu revidentu, bet būtu jēgpilnas organizācijas kopējam labumam.

Ētikas komisija

Ievēlēta LAS 19. kongresā 2012.gada 27.aprīlī septiņu locekļu sastāvā (Ingurds Lazdiņš, 
Armands Bisenieks, Andis Cinis (līdz 2014.g.), Māra Ābele, Ilma Valdmane, Oļģerts Krauklis, 
Viesturs Brūzis). Par priekšsēdētāju ievēlēts Armands Bisenieks, par vietnieku Ingurds Lazdiņš.

Starpkongresu periodā Ētikas komisija ir saņēmusi 9 un izskatījusi 8 iesniegumus, ieskaitot pārņemtos 
iesniegumus no iepriekšējā perioda. Trijos gadījumos apskatāmie jautājumi nav bijuši Ētikas komisijas 
(ĒK) kompetencē, jo iesniegumos figurējušas gan ekonomiska, gan juridiska rakstura pretenzijas, kas 
saistītas ar savstarpēji nesakārtotām līgumattiecībām, un to izskatīšana vairāk piekrītošas tiesas insti-
tūcijām. Bija saņemtas arī sūdzības gan no pašvaldību būvvaldēm, gan par būvvalžu arhitektu darbu. 
Divos gadījumos, kas uzskatāmi par nopietniem, lēmums vēl nav pieņemts, jo arhitekti, par kuriem 
saņemtas sūdzības, nav snieguši ĒK paskaidrojumus.

ĒK darbs tika organizēts gan sasaucot sēdes, gan apmainoties viedokļiem telefoniski un elektro-
niski. Komisijas darba orgnizēšanā un dokumentu sagatavošanā visaktīvāk darbojās I. Lazdiņš 
un I. Valdmane, e-pastu sarakstē un viedokļu apmaiņā vienmēr aktīva bijusi M. Ābele. Komisijas 
darbā daļēji piedalījās A. Bisenieks un V. Brūzis, kad to atļāva veselības stāvoklis – līdz savai aizie-
šanai – arī A. Cinis, bet vispār nepiedalījās O. Krauklis. 

Kā pozitīvs apstāklis jāatzīmē LAS sekretariāta operatīvais darbs, pārsūtot informāciju, koordinējot 
informācijas apmaiņu un sanāksmes, noformējot un izsūtot vēstules, kā arī protokolējot komisijas sē-
des. Tomēr ĒK darbu apgrūtina apstāklis, ka nereti uz izsūtītajām vēstulēm netiek saņemtas atbildes, 
kolēģi, par kuriem saņemtas sūdzības, faktiski arī nereaģē, jo LAS arsenālā nav tam atbilstošu pie-
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spiešanas vai ietekmēšanas līdzekļu. Atsevišķos gadījumos izrādās, nav atrodama sertificēto arhitektu 
un/vai LAS biedru kontaktinformācija – ne adreses, ne telefoni, ne e-pasti.

Kopumā, izvērtējot iepriekšējo periodu, ir iezīmējušās vairākas problēmas, kas prasa efektīvākus 
risinājumus turpmāk:

•	 Pašu	ievēlēto	ĒK	locekļu	atbildības	un	attieksmes	jautājums	–	nespēja	vai	nevēlēšanās	piedalīties	
komisijas darbā. Kongresā izvirzāmajiem komisijas locekļiem vajadzētu jau savlaicīgi izvērtēt 
savas reālās iespējas un publiski apliecināt savu gatavību reāli strādāt, ne tikai formāli „skaitīties” 
LAS ĒK sastāvā, lai vēlāk nebūtu neveikla aizbildināšanās ar pārlieku aizņemtību vai atalgojuma 
neesamību. 

•	 Savukārt	gadījumi,	kad	kolēģi	nereaģē	uz	ĒK	vēstulēm,	degradē	ĒK	kā	institūcijas	jēgu	un	
padara to bezjēdzīgu. Šajā sakarā būtu nepieciešams radīt iedarbīgāku mehānismu – būtu 
jāpilnveido LAS ĒK un Sertificēšanas centra sadarbība un tam atbilstošā normatīvā bāze, 
jāuzlabo arī LAS Padomes informētība un iesaistīšanās.

•	 ĒK	darba	vājā	saistība	ar	LAS	Padomi	un	Sertificēšanas	centru	–	turpmāk	būtu	nepiecie-
šama efektīvāka sadarbība, ĒK sniedzot regulārus ziņojumus LAS Padomei, bet nopietnāku 
iesniegumu gadījumā – arī pieaicinot uz ĒK sēdēm Sertificēšanas centra pārstāvjus.

•	 Būtiski	uzlabojama	ĒK	iekšējā	darba	organizācija,	nolikuma	neievērošanas	gadījumā	dodot	
iespēju LAS Padomei operatīvi atsaukt un nomainīt kādus komisijas locekļus. Tā nodrošināšanai 
par obligātu būtu nosakāma kārtība, kad LAS Kongresā, ievēlot nākamās ĒK dalībniekus, uzreiz 
arī tiktu apstiprināti vismaz 2 (divi) LAS ĒK locekļa kandidāti – darbam situācijā, kad kādi no 
ievēlētajiem sev uzliktos pienākumus jebkādu iemeslu pēc nevarētu vai nevēlētos pildīt.

•	 Jaunās	ĒK	produktīvāka	darba	nodrošināšanai	nākamajam	periodam	būtu	savlaicīgi	
izstrādājama un LAS Padomē apstiprināma kārtība par ĒK no LAS budžeta atvēlamo līdzekļu 
apjomu, sadali un piešķiršanu. Tas arī ir obligāts priekšnosacījums, ņemot vērā izskatāmo 
lietu dokumentācijas nereti ievērojami lielo apjomu, kā arī nepieciešamību pēc pietiekami 
izvērstu un ar argumentiem pamatotu Komisijas lēmumu sagatavošanas.

 Uzziņai – sakarā ar šādas apstiprinātas apmaksas kārtības un Nolikuma neesamību, līdz-
šinējais LAS ĒK komisijas sastāvs visas darbības savu iespēju robežās ir veicis pilnībā bez 
maksas (pro bono).

•	 Tā	pat	arī	jaunajai	LAS	Padomei	steidzamības	kārtībā	būtu	jālemj	par	LAS	ĒK	pagaidām	
neesošā Nolikuma izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtību, tam atvēlētajiem finanšu 
līdzekļiem.

Arhitektūras politikas komisijas darbs pie politikas izstrādes ir beidzies.
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Valde 
Valdes sastāvs un īpašās atbildības jomas :

Edgars Treimanis – valdes priekšsēdētājs līdz 23.10.2012., biedrības darbības pārraudzība ko-
pumā, saņem atalgojumu.

Ilze Danelsone – valdes priekšsēdētāja 23.10.2012.- 08.05.2013., biedrības darbības pārrau-
dzība kopumā, saņem atalgojumu.

Dace Kovisāre – valdes locekle 23.10.2012.-08.05.2013., kopš 01.09.2013., valdes priekšsē-
dētājas v.i. 09.05.-01.09.2013., biedrības darbības pārraudzība kopumā, mūžizglītības projektu 
pārraudzība, nesaņem atalgojumu.

Mārtiņš Ķibilds – valdes priekšsēdētājs 27.08.2013.-30.03.2015., biedrības darbības pārrau-
dzība kopumā, saņem atalgojumu.

Edgars Treimanis – valdes loceklis 23.10.2012.-27.08.2013., biedrības darbības pārraudzība 
kopumā, nesaņem atalgojumu.

Juris Poga – valdes loceklis kopš 23.10.2012., biedrības darbības pārraudzība kopumā, ārlietu 
pārraudzība, nesaņem atalgojumu.

Visvaldis Sarma – valdes loceklis kopš 23.10.2012., biedrības darbības pārraudzība kopumā, 
eksporta grupas projektu pārraudzība, nesaņem atalgojumu.

Ilze Miķelsone – valdes locekle kopš 27.08.2013., biedrības darbības pārraudzība kopumā, ne-
saņem atalgojumu.

Starpkongresu periodā notikušas 36 valdes sēdes.

Pastāvīgie darbinieki 
Ervīns Timofejevs – Sertificēšanas centra vadītājs līdz 11.2013., nepilna laika darbs, saņem 
atalgojumu.

Elīna Rožulapa – Sertificēšanas centra vadītāja kopš 11.2013., nepilna laika darbs, saņem atal-
gojumu; 04.2011.–11.2013. projektu vadītāja, pārrauga LAS darbu likumdošanas jautājumos, kā 
arī ārlietās, saņem atalgojumu.

Sandra Blumberga – Sertificēšanas centra biroja administratore kopš 01.2009., nepilna laika 
darbs, saņem atalgojumu.

Māra Vaivode – biroja adminstratore kopš 10.2012., lietvedība, saņem atalgojumu.

Marija Moliboga – biroja administratores asistente kopš 11.2014., saņem atalgojumu.
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Projektu vadītāji un izpildītāji
Ikviena LAS projekta veikšanai tiek piesaistīti speciālisti atbilstoši vajadzīgajai kvalifikācijai un 
interesēm, starp tiem gan projektu vadītāji, gan atsevišķu projektu daļu izpildītāji. Šo speciālistu 
piesaiste notiek slēdzot līgumus par konkrēta darba izpildi, tostarp autoratlīdzības līgumus. Sīkāku 
informāciju skat. konkrētu projektu aprakstos. Katram LAS biedram  ir iespēja sagatavot biedrības 
vārdā projektu un kļūt par projekta vadītāju vai dalībnieku, tādējādi nodrošinot sev atalgojumu no 
projekta budžeta un vienlaikus papildinot arī biedrības finanses.

Pastāvīgie partneri
SIA „I77”, kura vadītāja ir sertificēta grāmatvede Ingrīda Jansone, sniedz LAS grāmatvedības 
pakalpojumus uz ārpakalpojuma līguma pamata.

Statistikas dati
Latvijas Arhitektu savienībā ir 446 pilntiesīgie biedri, 18 asociētie biedri, kopā 464 biedri 
(29.04.2015.). Starpkongresu periodā miruši 23 biedri, no jauna uzņemti 7 biedri un 5 asociētie 
biedri. 

Uzņemti: 2012.g. – Liene Griezīte–Verpakovska, Gatis Legzdiņš, 2013.g. – Dainis Belēvičs, Ģirts 
Vanags, Mārtiņš Šifers, 2014.g. – Dace Zariņa, Rita Akermane. Asociētie: 2012.g. – Indra Ķem-
pe, 2013.g. - Mārtiņš Valters, Mihails Spasjuks, Kristaps Miķelsons, Gatis Felsbergs.

Miruši: 2012.g. – Harijs Feders, Irēna Alksne, Jānis Ozers, Oļģerts Ostenbergs, 2013.g. – Uldis 
Goģis, Alfrēds Plēsums, Biruta Muravska, Jānis Pipurs, Lilija Grauda, Pēteris Martinsons, Gunārs 
Jansons, Sarmīte Spuldzeniece, 2014.g. – Jēkabs Trušiņš, Valentīna Valeskalne, Jānis Kārk-
liņš, Andis Cinis, Andris Selga, Dzidra Ozoliņa, Zigurds Lazdiņš, Vitālijs Dortiņš, Maija Vāciete, 
2015.g.  – Tālivaldis Nikovskis, Velta Kleine. 
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LAS darbības 
jomas, projekti, 
darba grupas, 
struktūrvienības
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Vispārīgi paskaidrojumi
LAS darbība, kas vērsta uz statūtos norādīto mērķu sasniegšanu, notiek vienlaikus vairākās jomās 
un virzienos. Šim nolūkam, papildus LAS pastāvīgajām komisijām, kuras veic darbības virziena 
pārraudzību, pēc vajadzības tiek veidotas īpašas darba grupas vai definēti atsevišķi projekti, kuru 
vadību uztic konkrētiem projektu vadītājiem gan no LAS biedru, gan pieaicinātu speciālistu vidus. Šo 
projektu un darba grupu finansējumam tiek piesaistīti gan valsts, gan ES struktūrfondu, gan privātie 
līdzekļi. Daļa darbu tiek veikti brīvprātīgi, bez atlīdzības. Skat. projektu aprakstus turpinājumā. 

Publisko iepirkumu darba grupa
2014.gada nogalē tika izveidota darba grupa ar mērķi izstrādāt metodiskos norādījumu projektē-
šanas pakalpojumu iepirkumu veikšanai, kā arī piedalīties jaunā Publisko iepirkumu likuma izstrā-
dē. Darba grupas dalībnieki – Ģirts Kilēvics, Anita Marinska,  Vita Polkovņikova, Elīna Rožulapa, 
Arona Tomariņa, Matīss Zemītis. 

Ir radīta pirmā metodisko norādījumu redakcija, kas pēc kongresa tiks nodota jaunās LAS 
Padomes apspriešanai un apstiprināšanai. Metodiskie norādījumi domāti valsts un pašvaldību 
iestādēm, veicot publiskos iepirkumus (tai skaitā rīkojot metu konkursus) un aptver šādas tēmas:

1. Dažādu iepirkuma procedūru piemērotība projektēšanas pakalpojumu iepirkumiem.

2. Projektēšanas sagatavošana, iepirkuma specifikācijas izstrāde.

3. Kvalifikācijas prasības.

4. Projektēšanas laika grafiks, administratīvās procedūras.

5. Autortiesību jautājumi.

Pēc apstiprināšanas LAS Padomē metodiskie norādījumi tiks publicēti Iepirkumu uzraudzības 
biroja mājaslapā, kā arī nosūtīti Latvijas Pašvaldību savienībai.

Profesionālās prakses darba grupas sastāvs: Aldis Apšenieks, Kaspars Avo-
tiņš, Uldis Balodis, Edgars Bondars, Jānis Bumbieris, Maija Ezergaile, Gatis Felsbergs, Una Īle, Ģirts 
Kilēvics, Artūrs Lapiņš, Ingurds Lazdiņš, Jānis Lediņš, Gatis Legzdiņš, Anita Marinska, Aija Plēpe, Vita 
Polkovņikova, Pundurs Mārtiņš, Elīna Rozulapa, Uģis Šēnbergs, Arona Tomariņa, Ilma Valdmane, Ģirts 
Vanags, Andris Vītols un Viktors Valgums. Grupa tika izveidota ar darba plānu sekojošām prioritātem:

•	 Projektēšanas	stadijas	un	būvprojekta	sastāvs	(ir	realizēta)

•	 Būvniecības	process	un	būvprojekta	īstenošanas	veidi	(ir	realizēta)

•	 Standarta	līgumu	formas

•	 Arhitekta	pakalpojumi	–	jomas	un	izmaksas

•	 LAS	rekomendācijas	/	standarts	Publisko	iepirkumu	likuma	kontekstā

•	 Būvprojektu	vadība

•	 Ekspertīzes	veikšana
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•	 Būves	platību	un	tilpumu	rādītāji	–	definīcijas	un	aprēķinu	metodes

•	 Būvju	un	būvelementu	klasifikācija,	CAD	/	BIM	standarti

•	 Pārstāvniecība	organizācijās

LAS BIM KOPA
2013.g. aprīlī 33 arhitekti un atbalstītāji dibināja LAS Būves informācijas modelēšanas kopu 
(LASBIM).  Ir definēti kopas darbības mērķi, uzdevumi un ievēlēta kopas valde.

Pārstāvniecība vietējās organizācijās

Latvijas Radošo savienību padome (LRSP) 

Biedrība “Latvijas Radošo savienību padome”, kurā ietilpst LAS, ir deviņu starpnozaru radošo 
savienību jumtorganizācija, kas apvieno vairāk nekā 3000 biedrus. Tā dibināta un darbojas ar 
vīziju par latviešu valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību kā Latvijas valsts pamatu. LRSP ir 
lielākā kultūras nozares nevaldības organizācija, kas aizstāv tur strādājošo profesionālās, sociālās 
un ekonomiskās tiesības un intereses. Kopā ar biedrību “Laiks kultūrai” un biedrību “Laikmetīgās 
kultūras nevaldības organizāciju asociācija” tā veido sadarbības platformu “Kultūras alianse”.

Atbilstoši kompetencei un iespējām LRSP uztur saikni ar valsts pārvaldes institūcijām un Saeimas 
deputātu frakcijām. Tā piedalījusies plānošanas vidēja termiņa dokumenta “Nacionālais attīstības 
plāns 2014.–2020.gadam” un kultūrpolitikas stratēģijas „Radošā Latvija” izstrādē. Biedrība seko 
līdzi to ieviešanai, nodrošinot atgriezenisko saiti biedriem, tostarp – saistībā ar ES fondu finansē-
juma izmantošanu, īpašu vērību pievēršot apdraudēto pozīciju lobēšanai: 

–  kultūras infrastruktūras attīstībai (laikmetīgās mākslas muzejs, koncertzāle, Dziesmu svētku 
stadions) un 

–  radošo industriju attīstībai. 

Tās pārstāvji iekļauti vairākās pašvaldību, valsts un starptautiskajās konsultatīvajās un uzraudzī-
bas institūcijās.

LRSP ilgstoši nemainīgi uztur spēkā divas būtiskas prasības: 

–  par Valsts kultūrkapitāla fonda finansējuma pieaugumu līdz pirmskrīzes budžetam un atgriešanos 
pie tā finansēšanas no tabakas un alkohola akcīzes nodokļa, kā arī no izložu un azartspēļu node-
vas no akcīzes nodokļu procentiem, un 

–  par profesionālo radošo organizāciju un radošo personu statusa nostiprināšanu ar likuma spēku.

Tikpat svarīgi ir organizācijas centieni nodrošināt ieguldījumam adekvātu valsts novērtējumu 
izciliem vietējiem un starptautiskiem kultūras sasniegumiem.

LRSP uztur un iespēju robežās pilnveido interneta portālu www.makslinieki.lv, kas ietver gan pārskatu 
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par kultūrpolitikas aktualitātēm, gan radošo personu datubāzi, gan radošajām personām sagatavotu 
informācijas apkopojumu par nodarbinātības veidiem, grāmatvedības principiem, sociālajām garantijām 
un autortiesībām. Šajos jautājumos iespējams saņemt konsultācijas. Te atrodami arī LRSP un Latvijas 
Kultūras akadēmijas pētījuma „Radošo personu situācija Latvijā 2012.gadā” rezultāti.

LAS pārstāve Zanda Treimane kopš 17.12.2012. 

Būvindustrijas nevalstisko organizāciju koordinācijas centrs (BKC)

BKC ir organizācija, kurā apvienojušās 22 ar būvniecību saistītas sabiedriskās organizācijas, tai 
skaitā LAS. Starpkongresu periodā LAS ir bijusi vadoša loma BKC darbībā visās aktivitātēs, kas 
saistītas ar jaunā Būvniecības likuma izstrādi – LAS Padomes priekšsēdētāja vietniece Elīna 
Rožulapa darbojās kā BKC deleģēta pārstāve likuma apspriešanā Saeimā. Tāpat LAS viedoklim 
vairākkārt bijusi izšķiroša loma BKC kopējā viedokļa formulēšanā gan par speciālistu sertificēša-
nas, gan citiem būvniecības nozarei būtiskiem jautājumiem.

BKC priekšsēdētājs tiek ievēlēts uz pusgadu; 2012.gada pirmajā pusgadā šos pienākumus pildīja 
LAS Padomes priekšsēdētājs Viktors Valgums.

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome (RVCSAP)

LAS pārstāvis – Artūrs Lapiņš. Kopš 2013. gada 3. jūlija ir bijusi dalība 39 sēdēs, kurās izskatīta 
virkne ar Rīgas vēsturiskā centra attīstību saistītu jautājumu – esošo ēku, galvenokārt, bēniņu un 
jumtu pārbūves, arhitektūras konkursu rezultātu apstiprināšana, pilsētai nozīmīgu pārbūvju, infra-
struktūras objektu būvniecības risinājumi u.c. RVCSAP sēžu laikā notiekošās diskusijas un viedokļu 
apmaiņa sekmē mūsdienīgu izpratni par kultūras mantojuma saglabāšanu un harmonisku attīstību.

Latvijas Būvniecības padome (LBP)

LBP ir uz Būvniecības likuma pamata izveidota institūcija, kuras sastāvā ir ar būvniecību saistītu 
valsts institūciju, nevalstisko organizāciju un profesionālo organizāciju pārstāvji. LBP funkcijas ir:

1.  izvērtēt būvniecības politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektus būvniecības jomā 
un sniegt par būvniecības nozari atbildīgajai ministrijai viedokli par tiem, kā arī piedalīties būvniecību 
regulējošu normatīvo aktu pilnveidošanā;

2.  izstrādāt priekšlikumus būvniecības nozares attīstīšanai, tai skaitā prioritāro jomu noteikšanai, būvspe-
ciālistu profesionālās izglītības sistēmas pilnveidošanai un viņu kompetences paaugstināšanai.

Padome savu darbu uzsāka 2014.gada novembrī. Par LBP priekšsēdētāju tika ievēlēta LAS 
Padomes priekšsēdētāja vietniece Elīna Rožulapa.

LBP pirmajā darbības pusgadā uzsākusi vairākas iniciatīvas:
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1. Priekšlikumu izstrāde grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, kā arī jaunajam Publisko iepir-
kumu likumam.

2. Jauna Būvinženiera profesijas standarta izstrāde un jaunas būvinženieru studiju programmas izstrāde RTU.

3. Deleģēts pārstāvis ES fondu Uzraudzības komitejā ar mērķi sniegt ieteikumus ES fondu 
finansējuma sadales nosacījumiem aktivitātēm, kuras ietver būvniecību, lai tiktu nodrošināts 
pietiekošs laiks un resursi kvalitatīvu iepirkumu sagatavošanai, veikšanai, būvprojektu izstrā-
dei un būves realizācijai.

4. Būvniecības nozares attīstības stratēģijas izstrāde.

5. Būvnormatīvu pārstrādāšanas prioritāšu saraksta izveidošana un dalība būvnormatīvu izstrādē.

Latvijas Nacionālās arhitektūras padome (LNAP)

LNAP atrodas LR Kultūras ministrijas pārraudzībā un ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kuras 
darbības mērķis ir koordinēt un sekmēt valsts institūciju un nozares profesionāļu sadarbību jautā-
jumos, kas saistīti ar arhitektūras nozares attīstību un kvalitatīvas dzīves telpas veidošanu.

LAS pārstāvji – Jānis Dripe, Viktors Valgums, Juris Dambis, Liene Griezīte, Ingurds Lazdiņš un 
Andris Kronbergs (ievēlēts par LNAP priekšsēdētāju).

2012.gadā notikušas 3 LNAP sēdes, kurās apspriesti šādi jautājumi: Arhitektūras nozares likumprojekta 
virzība; Latvijas ekspozīcijas sagatavošana Venēcijas biennāles 13.starptautiskajai arhitektūras izstādei, 
kā arī izvērtēts organizatoriskais process dalībai biennālē; izvērtēti priekšlikumi Arhitektūras politikas 
pamatnostādņu 2009.–2015.gadam arhitektūras politikas prioritāro rīcības virzienu aktualizēšanai un 
arhitektūras nozares pārvaldības modeļa īstenošanai; izteikts atbalsts grozījumiem Būvniecības likum-
projektā; diskutēts par Latvijas arhitektūras eksporta veicināšanas iespējām un citiem jautājumiem.  

2013. gadā notikušas 3 LNAP sēdes, kurās tika apskatīti šādi temati: diskusijas par Arhitektūras 
nozares stratēģiju 2014.–2020. gadam, arhitektūras pakalpojumu eksporta veicināšana, dalība Ve-
nēcijas biennāles 14.starptautiskajā arhitektūras izstādē, Arhitektūras likumprojekta virzība, Latvijas 
laikmetīgās arhitektūras prezentācija 2015.gadā Latvijas prezidentūras ES padomē prezidentūras 
ietvaros un citi jautājumi. Ir notikušas arī vairākas Kultūras ministrijas organizētas darba grupas 
sanāksmes, kurās izstrādāta Arhitektūras nozares stratēģija 2014.–2020.gadam. 2013.gadā ir 
izstrādāta un LNAP domē apstiprināta Latvijas Arhitektūras stratēģija 2014.–2020.gadam. 

2014.gadā ir notikušas 2 LNAP sēdes, kurās izskatīti šādi jautājumi: Arhitektūras likumprojekta 
virzība; iniciatīvas un plānotie pasākumi arhitektūrā saistībā ar Latvijas prezidentūru ES padomē 
2015.gadā; Latvijas dalība Venēcijas arhitektūras biennālē; arhitektūras nozares ieguldījums – 
dāvinājums, sagaidot Latvijas valsts simtgadi 2018.gadā; arhitektūras nozares pētījums; 2015.
gada prioritātes – Kultūras ministrijas plānotais finansējums arhitektūras popularizēšanai 2015.
gadā, Arhitektūras stratēģija 2014.–2020.

Kultūras ministrija sadarbībā ar LAS un arhitektu biroju NRJA ir nodrošinājusi Latvijas ekspozīcijas 
„Unwritten” realizāciju Venēcijas biennāles 14.starptautiskajā arhitektūras izstādē. 
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2015.gada pirmajā ceturksnī ir notikušas 2 LNAP sēdes, kurās diskutēts par Nacionālās arhitek-
tūras padomes darba plānu, aktualitātēm nozarē, valsts funkciju deleģējumu arhitektūras nozarei 
2015.gadā; par regulējuma nepieciešamību būvprojektu un teritoriālplānošanas projektu skiču 
konkursiem (Noteikumi par kārtību, kādā organizējami būvprojektu un teritoriālplānošanas projektu 
skiču konkursi), kā arī tika prezentēts un apspriests pētījums „Latvijas arhitektūras nozares statistisks 
raksturojums”, noritēja diskusija par Okupācijas muzeja ēku, Strēlnieku laukuma ansambli un 
Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa attīstību. 

Rīgas Pilsētas arhitekta kolēģija

Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas kā pilsētas arhitekta profesionālu padomdevēju institūcijas, kurā 
pārstāvēti dažādu ar pilsētas plānošanu un telpiskās vides veidošanu saistītu iestāžu un organizāciju 
pārstāvji, un kurā darbojas arī LAS pārstāvji, mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas pilsēttelpas attīstību, kā arī 
veicināt viedokļu apmaiņu par dažādiem aktuāliem arhitektūras jautājumiem. Kā kolēģijas locekļi, LAS 
pārstāvji ir piedalījušies diskusijās par nozīmīgām un pilsēttelpu ietekmējošām attīstības iecerēm, kā 
arī Pilsētas arhitekta biroja veikto pētījumu izvērtējumā, tādējādi paužot savu preofesionālo viedokli par 
Rīgas telpiskās attīstības un pilsēttelpas arhitektoniskās kvalitātes attīstbas jautājumiem – gan iedro-
šinot veiksmīgi uzsāktus pētījumus, gan izsakot konstruktīvu kritiku attīstības priekšlikumiem. Kolēģijā 
izskatītie jautājumi ir vērtējami kā daļa no plašākas diskusijas par arhitektūras un pilsētvides kvalitāti.

Par dalību Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu grozījumu izstrādes darba grupā

No 2012.gada otrās puses līdz 2013.gada vidum RD Pilsētas attīstības departaments organizēja 
darba grupu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu grozījumu izstrādei. Šo grozījumu uzsākšanas iemesls sakņojas strauji mainīgajā sociāl-
ekonomiskajā pilsētas situācijā, kad iepriekš izstrādātie plānošanas dokumenti un vadlīnijas dažādu 
iemeslu dēļ nedarbojas. Tā kā paralēli šai darba grupai jau noritēja darbs pie pilsētas jaunā teritorijas 
plānojuma izstrādes, liela daļa tēmu tika skatīta abu šo pilsētas plānošanas dokumentu kontekstā. Lai 
arī primārais darba grupas uzdevums bija, apspriežot dažādo iesaistīto pušu priekšlikumus, sabalan-
sēt prasības, kas izvirzāmas Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsargzonā atjaunojamajai un jaun-
veidojamai apbūvei, lielākā daļa diskusiju izvērsās par apbūves konteksta jautājumiem – prasībām 
publiskās telpas izveidei, kā arī, ņemot vērā Rīgas pilsētvides kultūrvēsturisko kontekstu – „zaļo” un 
„zilo” koridoru izveidei un sasaistei ar pārējām pilsētas daļām. Tādējādi darba grupā tika izskatīts kriet-
ni plašāks jautājumu loks kā sākotnēji plānots un doti ieteikumi citiem – saistītajiem dokumentiem.

Pārstāvniecība starptautiskās organizācijās
Starptautiskā Arhitektu savienība (UIA)

LAS ir UIA kolektīvais biedrs kopā ar Igaunijas un Lietuvas Arhitektu savienībām BAUA (Baltijas 
arhitektu savienību asociācija) sastāvā, par ko sīkāku informāciju sk. sadaļā par BAUA.
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Pārskata periodā notikušas UIA 2. reģiona tikšanās:

•	 29.06.2012.	Skopjē	(Maķedonija)	

•	 09.11.2012.	Bukarestē	(Rumānija)	

•	 07.11.2013.	Kijevā	(Ukraina)	

•	 25.01.2015.	Zagrebā	(Horvātija)

XXV UIA Pasaules arhitektūras kongress Durbanā (DĀR) 03.-07.08.2014.

UIA kongresu Dienvidāfrikas Republikā var raksturot kā problemātisku. Sarežģīts tas bija gan 
ģeogrāfiski – tāls novietojums pret pārējiem pasaules centriem, tāpēc dalībnieku skaita ziņā 
tas bija viens no vismazāk apmeklētākajiem, gan saturiski – sociālā arhitekta misija – izglītība, 
miteklis, bet ne tādā izpratnē un līmenī kā citur, gan organizatoriski – šoreiz saturiskais kongresa 
piepildījums un izpildījums bija stipri atšķirīgs (vājāks) no iepriekšējos sasniegtajiem standartiem.

Kongresā iezīmējās jaunā arhitektūras (varbūt pareizāk, arhitektūras dzīves) „pola nobīde”, proti, 
Eiropa, arī Ziemeļamerika savas vadošās pozīcijas ir atdevusi Austrumāzijai. Par to liecināja 
balsojums par jauno UIA prezidentu – turpmākos trīs gadus organizāciju vadīs Isa Muhamed no 
Malaizijas. To varēja nojaust arī 2020. gada kongresa norises vietas izvēlē par labu Riodežaneiro 
(zaudētājos palika Parīze un Melburna).

Neskatoties uz to, Baltijas valstis realizēja savu dalību kongresā, izveidojot pietiekami interaktīvu 
stendu, kas pulcināja kongresa viesus. Veiksmīgā Latvijas, Igaunijas un Lietuvas kopdarbības 
tradīcija ir jāturpina 2017. gadā, kad notiks XXVI UIA kongress Seulā (Dienvidkoreja).

Eiropas Arhitektu padome (ACE)

Eiropas Arhitektu padomē darbojas pastāvīgas darba grupas, kas strādā pie arhitektu prakses, 
standartu, izglītības normatīvajiem aktiem un rekomendācijām. Divreiz gadā notiek ACE ģenerālās 
asamblejas, kurās dalībvalstu pārstāvji kopīgi caurlūko darba grupu izstrādnes, tās izdiskutē, sa-
skaņo vai apstiprina. Mazā finansējuma dēļ LAS ACEē darbojas neklātienes režīmā, proti, izmanto 
Arhitektu padomes izstrādātos materiālus un rekomendācijas, lai tos iestrādātu nacionālajos 
tiesību aktos (likumos, noteikumos, normatīvos un standartos).

Visa pārskata perioda laikā LAS prakses komisija strādāja ar LR Ekonomikas ministriju un Saeimu pie 
jaunā Būvniecības likuma un ar to saistītajiem noteikumiem un citiem normatīviem aktiem. Nepiecieša-
mības gadījumā LAS lūdz ACEs atsauksmes vai atzinumus par Latvijā topošo normatīvu aktu atbilstību 
ES nostādnēm. Dalība ACEē ir būtiska, lai uzturētu un pilnveidot arhitektu prakses kvalitāti, kas kopumā 
sabiedrībai nodrošinātu kvalitatīvāku dzīves vidi. Darbojoties ACE Latvijas arhitekti var izmantot ES arhi-
tektūras zinātnisko potenciālu savas pieredzes pilnveidošanai, kā arī iegūt starptautiskā līmeņa prakses 
spējas. Speciālajā asamblejas sesijā dalībniekus uzrunāja Guntis Puķītis (VARAM valsts sekretārs), 
pārstāvot ES prezidējošo valsti.
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2015. gada 17. un 18. aprīlī ACE ģenerālā asambleja notika Tallinā. Asamblejas starplaikos notika 
BAUA tikšanās ar UIA prezidentu Esa Mohamedu, UIA ģenerālsekretāru Tomasu Vonieru, kuras laikā 
tika apspriesti UIA organizācijas uzbūves jautājumi. BAUA pauda vēlmi savā darbībā tuvoties UIA 1. 
reģionam, kas aptver Rietumeiropas valstis. Tas tika uzņemts ar sapratni, solot iesākt diskusiju.

Asamblejas laikā LAS un RIBA (Britu karaliskais arhitektūras institūts) apmainījās ar sadarbības 
memorandiem, ko no savas puses parakstīja abu arhitektu organizāciju prezidenti.

Eiropas Arhitektūras politikas forums (EFAP)

Eiropas Arhitektūras politiku forums tika dibināts ar nolūku veicināt cilvēku dzīves kvalitāti. ES 
gadsimtu mijā pieņēma deklarāciju, kas pauž, ka katram Eiropas Savienības iedzīvotājam ir tiesī-
bas dzīvot kvalitatīvā vidē. Forumus rīko ES prezidējošā valsts, kas sniedz ieskatu par nacionālās 
arhitektūras politikas realizāciju un iedzīvināšanu.

•	 2013.	gada	pirmajā	pusgadā	forums	notika	Dublinā	(Īrija)	

•	 2013.	septembrī	–	Viļņā	(Lietuva)

•	 2014.	gada	pavasarī	–	Grieķijā	

•	 2014.	rudenī	–	Itālijā	(Milāna)

No Latvijas puses Dublinas un Milānas forumos piedalījās Jānis Dripe. Milānas foruma laikā tika 
prezentēta arhitektūras konference „Kultūras mantojuma, laikmetīgās arhitektūras un dizaina 
mijiedarbība”, kas notika Latvijas ES prezidentūras ietvaros Rīgā, 2015. gada martā.

Diemžēl EFAP pēdējos pāris gados ir iestidzis iekšējo organizatorisko jautājumu risināšanā, tāpēc 
dalība tajos no LAS puses ir rezervēta līdz brīdim, kad forums atsāks pilnvērtīgu darbību. LAS 
starptautisko attiecību aktivitātēs savu personīgo laiku un enerģiju veltīja Viktors Valgums, Sergejs 
Ņikiforovs, Arvīds Līkops, Juris Skalbergs un citi.

Baltijas Arhitektu savienību asociācija (BAUA)

BAUA tikšanās Tallinā 20.05.2012. 
Tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar gatavošanos UIA kongresam Durbanā (DĀR) 2014. gadā, 
kā arī tika ierosināts nākamo BAUA pasākumu noorganizēt Daugavpilī, kur varētu realizēt senu 
ieceri – Baltijas arhitektūras augstskolu labāko diplomdarbu skati, iedibinot BAUA balvu.

BAUA tikšanās Rīgā 04.10.2012.
Dienu pirms Daugavpils arhitektūras dienas pasākumiem notika BAUA tikšanās Rīgā, kurā izska-
tīja darba plānu turpmākajam periodam, kā arī noteica labāko Baltijas arhitektūras diplomdarbu 
vērtēšanas komisiju.

BAUA tikšanās Tallinā 06.09.2013.
Šajā reizē BAUA prezidentūru no Latvijas pārņem Igaunija, par BAUA prezidentu turpmākajiem 
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trim gadiem kļūst Hindreks Keslers. Igaunijas Arhitektūras muzejā tika atklāta Latvijas arhitektū-
ras 2012. gada balvas izstāde.

BAUA tikšanās Rīgā 13.12.2013.
Tikšanās mērķis – saskaņot ideju konkursa nolikumu par BAUA stendu UIA kongresā Durbanā 
(DĀR) 2014. gada augustā.

BAUA stenda konkursa piedāvājumu vērtēšana Viļņā 31.01.2014.
Starptautiska žūrija izvērtēja 11 darbus, kas tika iesniegti BAUA izsludinātajā konkursā par Baltijas val-
stu stenda ideju UIA kongresā Durbanā (DĀR) 2014. gada augustā ar devīzi „Architecture otherwhere”.

Vērtēšana norisinājās divos posmos – 1. vietu un EUR 800 balvu saņēma darbs ar devīzi „DOTS”, 
ko iesniedza igauņu arhitekts Mark Grimitliht. Žūrija šo piedāvājumu atzina par labāko atraktivitā-
tes un interkativitātes dēļ. 2. vietu un EUR 300 prēmiju saņēma darbs ar devīzi „Arch_watching” 
(Ieva Burtkute, Lietuva), bet 3. vietu un EUR 100 ieguva darbs „ICE³” (grupa OÜ b210, Igaunija).

Baltijas arhitektūras skolu labāko diplomdarbu skate Viļņā 30.10.–01.11.2014. 
Izstāde, uzstāšanās un diskusijas bija organizētas Lietuvas Arhitektu savienības telpās. Izstādīti 
tika 16 studentu darbi, no katras augstskolas pa 2 darbiem – viens maģistra un viens bakalaura. 
Divas jaunas augstskolas – RISEBA un VDA Klaipēdas fakultāte darbus neizstādīja. Par labāko 
bakalaura darbu atzina Tallinas TK Universitātes Arhitektūras un vides inženierijas fakultātes 
studenta Ats Buddell darbu – „Rail Baltica un Tallinas publiskā transporta sistēmas integrācija“ 
Tallinas pilsētā. Maģistru darbu grupā tika izvirzīti 3 līdzvērtīgi darbi no Viļņas Mākslas akadēmijas 
un Tallinas Mākslas akadēmijas.

Žūrijas vērtējuma pamatdoma bija atzīmēt un uzteikt tos darbus un centienus, kas orientēti 
kopīga sabiedriskã labuma veidošanas un sociāli nozīmīgu tēmu problemātikas virzienā, kas 
risināti, pamatojoties uz rūpīgu problēmas analīzi un izpēti, un konteksta izpratni. Pasākuma 
ietvaros notika augstskolu pārstāvju diskusija par arhitektūras izglītības jautājumiem Baltijā, kurā 
piedalījās gandrīz visu Lietuvas augstskolu mācību spēku pārstāvji, kā arī Tallinas Lietiško zinātņu 
universitātes pārstāvis. RTU, Tallinas MA un RISEBA mācību spēki nepiedalījās. Par RISEBA 
mācību programmu, metodi un citiem jautājumiem ar labu priekšnesumu uzstājās divas skolas 
studentes, kas speciāli bija atbraukušas uz Viłņu. 

BAUA tikšanās Rīgā 12.03.2015.
Tikšanās laikā tika skatīti sekojoši jautājumi:

•	 Konference	Rīgā	par	arhitektūras	izglītības	jautājumiem	Baltijas	valstīs;

•	 Nākamā	BAUA	labāko	diplomdarbu	skate	Tallinnā	TAB	ietvaros	un	BAUA	prezidentūras	
nodošana Lietuvai;

•	 Domu	apmaiņa	par	UIA	reorganizāciju;

•	 Vienošanās	par	gatavošanos	UIA	kongresam	Seulā	2017.	gadā.
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Semināri

Ar LAS dalību rīkotie semināri/lekcijas Arhitektu namā

2013. gadā

12.06. – Vara Bokaldera lekcija

21.09. – “Manual: Urban Sports and Architecture” lekcija

14.11. – arhitektūras eksporta veicināšanas seminārs “Digitālie mediji un komunikācija”

21.11. – arhitektūras eksporta veicināšanas seminārs “Komunikācija un reputācija”

28.11. – arhitektūras eksporta veicināšanas seminārs “Piekļuve jauniem tirgiem”

2013. gada aprīlī – arhitektei Martai Staņai (1913–1972) veltīti piemiņas pasākumi

(sadarbībā ar pašvaldības aģentūru “Rīgas pilsētas arhitekta birojs”)

2014. gadā

25.02. – seminārs par Arhitektu praksi un tās vietu būvniecības procesā

25.08. – diskusija par Vecpiebalgas Dikļu attīstības iespējām

03.10. – seminārs par Būvniecības likumu

06.10. – sadarbībā ar RPAB Pasaules arhitektu dienai veltīti priekšlasījumi

09.10. – seminārs par Būvniecības likumu

23.10. – seminārs par Būvniecības likumu

13.11. – sadarbībā ar RPAB priekšlasījums „Pēckara modernisma arhitektūra Rīgā (1955–1990)”

20.11. – sadarbībā ar RPAB priekšlasījums „Dažādo savas atmiņas – padomā par Pļavniekiem!”

27.11. – sadarbībā ar RPAB priekšlasījums „Rīgas metro. No nevietas uz vietu”

2015. gadā 

24.04. seminārs par Arhitekta profesionālo apdrošināšanu

VKKF finansējums LAS darbības nodrošināšanai

LAS regulāri ik gadu saņem finansējumu savas administratīvas kapacitātes veicināšanai no VKKF 
mērķprogrammas „Profesionālu nevaldības organizāciju atbalsts”:

- 2012. gadā  EUR 2 846 (LVL 2 000)

- 2013. gadā  EUR 17 074 (LVL 12 000)

- 2014. gadā  EUR 35 000

- 2015. gadā  EUR 27 500

VKKF finansējums šajos gados ļāvis gan segt daļu no būtiskiem organizācijas administratīvajiem 
izdevumiem, gan arī realizēt virkni profesionālās attīstības un arhitektūras popularizēšanas projektus: 
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- izstrādāta Arhitektūras informācijas centra koncepcija un tās ietvaros ilgstoši realizēti vairā-
ki projekti, t.sk., arhitektūras ceļvežu un arhitektūras notikumu apkārtraksta izdošana, Latvi-
jas arhitektu datubāzes pilnveide, Arhitektu nama bibliotēkas un grāmatu galda uzturēšana; 

- uzturēta LAS mājaslapa www.latarh.lv un izveidots tās jaunais vizuālais veidols un saturs; 

- realizētas likumdošanas iniciatīvas jaunā Būvniecības likuma normatīvās bāzes, Publisko 
iepirkumu likuma un citu normatīvu izstrādē; 

- izveidota arhitektu profesionālo standartu izstrādes darba grupa, tās darbības ietvaros 
iegādāti un tulkoti ārvalstu praksi aprakstoši materiāli;

- algoti dažādu radošu arhitektūru popularizējošu projektu vadītāji, t.sk., Pasaules arhitektū-
ras dienai, Latvijas Arhitektūras gada balvai, Venēcijas arhitektūras biennālei, LAS 90 gadu 
jubilejas pasākumiem u.c.;

- apmaksāti juridiski pakalpojumi arhitektu profesijai svarīgu problēmjautājumu izpētē un 
arhitektu tiesiskajā aizsardzībā; 

- segti dažādi biroja uzturēšanas un administrācijas, t.sk., grāmatvedības, pasta, sakaru u.c. 
izdevumi, iegādāta jauna biroja tehnika. 

2015. gada mērķprogrammā piešķirto finansējumu (EUR 27 500), ko VKKF piešķīris dažādu 
projektu vadības atalgojumiem un kas jāapgūst līdz 2016. gada pavasarim, plānots sākt apgūt 
pēc jaunas LAS valdes ievēlēšanas. 

2013.–2014. gadā LAS īstenoja ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogram-
mas Mobilitātes projektu. Aktivitāte Leonardo da Vinci PLM (Cilvēki darba tirgū) paredzēja arhi-
tekta prakses darbu Leonardo Omar Arquitectos SL birojā Santa Cruz de Tenerife Spānijā. Dalībai 
projektā par priekšrocību partneri uzskatīja spāņu un angļu valodu zināšanas. Praksē Spānijā 21 
nedēļu strādāja Beate Gebele.

Kopējās izmaksas: 5280 EUR. Finanšu avots: Eiropas Savienība. Projekta vadītāja: Dace Ko-
visāre. Finansējuma administrators: Valsts Izglītības attīstības aģentūra (VIAA), www.viaa.gov.lv

Konkursu organizēšana
Konkursu organizēšanas jautājumi LAS pārskata periodā ir bijuši daļēji valdes, daļēji konkursu darba 
grupas vadītāja Kārļa Rukuta (04.2013.–11.2014.), Edgara Bērziņa (kopš 11.2014.) pārraudzībā. 

No 2012. gada beigām līdz 2015. gada sākumam LAS ir izskatījusi un savu žūrijas pārstāvi 
deleģējusi vairāk nekā 20 konkursos, tostarp: Jāņa iela 18, Rīgā; Upesciema centra arhitektoniski 
telpiskās attīstības koncepcija; JRT ēku komplekss Lāčplēša ielā 25, Rīgā; Rīgas starptautiskā 
autoosta; Dainas iela 8, Rīgā; daudzstāvu dzīvojama ēka Pērses ielā 2 A, Rīgā; dzīvojamā ēka 
Miera ielā 8, Rīgā; dzīvojamā ēka Veru ielā 4, Rīgā; daudzfunkcionāla ēka Šarlotes ielā 7, Rīgā; 
daudzfunkcionāla ēka Brīvības ielā 115, Rīgā; Kuldīgas kultūras centra rekonstrukcija; daudzstāvu 
dzīvojamā ēka Kr. Barona ielā 72, Rīgā; daudzstāvu dzīvojamā ēka Miera ielā 31, Rīgā; daudzstā-
vu dzīvojamā māja Lāčplēša ielā 11, Rīgā; biroju ēkas un kafejnīca Zirgu ielā 14, Rīga.
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Ar LAS dalību organizētie konkursi

2012. gadā 

–  starptautisks konkurss „Rīgas pasažieru termināla apbūves vīzija”. Labākais darbs – NRJA, 
Uldis Lukševics, Linda Leitāne–Šmīdberga, Mārtiņš Rusiņš, Ieva Lāce, Matīss Groskaufmanis.

2013. gadā 

–  „Ēku komplekss Rīgā, Strēlnieku ielā 8”. Labākais darbs – SIA “Projektēšanas birojs AR-
HIS”, arhitekti Andris Kronbergs, Madara Eisaka, Evija Runce, Paulis Gibze, Kristaps Šulcs

–  starptautisks konkurss „Pārtikas lielveikals SKY ar papildus pakalpojumiem”. Labākais darbs 
– SIA “Vincents”, arhitekti Jurģis Vizulis un Inita Ruka, kā arī Ojārs Šablovskis, Krišs Zilgalvis, 
Laura Meija un Agnese Skrole.

2014. gadā 

–  „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamais nams Rīgā, Balasta dambī 90”. Noslēdzies 2015.
gada 23.martā.

Sertificēšanas centrs  (SC)
2013.gada novembrī SC vadītāja amatā Ervīnu Timofejevu nomainīja Elīna Rožulapa. No 2012. 
gada aprīļa līdz 2014. gada 1.oktobrim piešķirti 125 jauni sertifikāti, pagarināts derīguma termiņš 
640 sertifikātiem. 2014. gada 1. oktobrī, stājoties spēkā jaunam būvniecības regulējumam, 
uzsākta sertifikātu pārreģistrācija. Kopš šī brīža pārreģistrēti 44 sertifikāti.

Pamatojoties uz jauno Būvniecības likumu, izstrādāta jauna arhitektu sertificēšanas kārtība, 
ievērojot 2011. gada LAS Administratīvās kapacitātes stiprināšanas projekta ietvaros izstrādātās 
pamatnostādnes. Noteikta kompleksa, daudz stingrāka pārbaude pirmreizējai sertifikāta piešķir-
šanai, ietverot prasību noteiktai pēcdiploma prakses struktūrai, uz sertificēšanu iesniedzamā būv-
projekta sastāvam un detalizācijai, kā arī izstrādāts arhitektu sertificēšanas eksāmens. Izmaiņas 
sertifikāta uzturēšanas prasībās galvenokārt izriet no Būvniecības likuma prasībām, galvenā no 
tām – obligāta prasība pēc tālākizglītības.

Jaunā sertificēšanas nolikuma un citu dokumentu izstrādē par paraugu izmantota ASV un Lielbri-
tānijas profesiju reglamentācijas kārtība, līdz ar to tuvinot Latvijas prasības profesijas reglamentā-
cijā attīstītāko valstu paraugam.

Sertificēšanas centra Padome 

LAS Sertificēšanas centra Padome (turpmāk – Padome) ir konsultatīva institūcija, kas darbojas 
saskaņā ar Padomes Nolikumu. Padomes galvenais uzdevums ir SC darbības pārraudzība, lai sek-
mētu neietekmējamu un objektīvu sertificēšanas gaitu atbilstoši ISO LVS EN ISO/IEC 17024:2003. 

2014.gada februārī apstiprināta jauna SC Padome – Uldis Bērziņš, Visvaldis Sarma, Ģirts Vanags, 
Vilnis Šlars un priekšsēdētājs Ervīns Timofejevs.
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Arhitektūras 
popularizēšana  
un viedokļu 
apmaiņa
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Diskusiju klubs
Diskusiju kluba mērķis – informēt Latvijas arhitektus par aktuālajām norisēm arhitektūras  un 
pilsētveides jomās, rosināt profesionālas un starpdisciplināras diskusijas, lai palīdzētu veidot un  
nostiprināt sabiedrībā LAS biedru viedokli par apspriežamajiem jautājumiem. Pārskata periodā 
LAS biedru rosinātas un valdes organizētas, Arhitektu namā ir notikušas sekojošas diskusijas:

2012.gadā sadarbībā ar dzīvojamā nama „FUTURIS” attīstītājiem notika četru diskusiju cikls 
„Nākotnes RĪGA jau top!”. Izvirzītais mērķis bija, uzrunājot sabiedrību, nozares profesionāļus un valsts 
amatpersonas, veicināt sarunas par arhitektūras nozīmi un lomu teritoriju un pilsētu attīstībā, un 
sekmēt saskanīgas pilsētvides veidošanos – saskanīgas ar iedzīvotāju vajadzībām un ilgtspējības 
principiem.

•		 25.04.	–	 “Arhitektūras	kvalitātes	Gada	skates	kontekstā”	–	veltīta	Latvijas																
 arhitektūras darbu 17. skatei

•		 28.06.	–		 „Rīgas	Vēsturiskā	centra	teritorijas	plānojums	un	dzīves	kvalitāte”

•		 27.09.	–		 „Mājokļa	kvalitāte	Latvijā”

•		 30.11.	–	 „Rīgas	pilsētas	attīstības	plānošana”

Iesaistoties RD Pilsētas attīstības departamenta izsludinātajā sabiedriskajā apspriešanā par Rīgas 
vēsturiskā centra plānojuma grozījumiem, 2012.gadā tika izveidota darba grupa LAS ieteikumu 
apspriešanai, sagatavošanai un iesniegšanai (vadītāja Gunta Grikmane). Iniciatīva ietvēra visiem 
interesentiem atvērtas darba grupu apspriedes:

•		 03.07.	–		 ūdens	malu	izmantošanas	noteikumi

•		 10.07.	–	 	publiskās	telpas	un	zaļās	struktūras

•		 17.07.	–		 kustība	publiskajā	telpā	un	publiskās	ārtelpas	kultūrvēsturiskās	kvalitātes

•		 31.07.	–		 Rīgas	vēsturiskā	centra	vērtības

•		 14.08.	–		 priekšlikumu	apkopšana	un	sagatavošana	iesniegšanai

Kā turpinājums aizsāktajam darbam, 2012.gada 13.septembrī notika diskusija ar mērķi sagatavot un 
iesniegtu priekšlikumus jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei. 

Diskusijas 2013.gadā 

•	 23.01.	–	 „Mūsu	kultūrainava,	tās	analīze	un	aizsardzība”	(iniciatore	Ausma		 	
Skujiņa, sadarbībā ar Vecpiebalgas ainavu un kultūrvides aizsardzības biedrību)

•	 28.02.	–	 „Pareizticīgo	baznīcas	atjaunošanas	iecere	Jūrmalā,	Turaidas	ielā		 	
11” (iniciatore Jūrmalas Aizsardzības biedrība)

•	 27.03.	–	 „Bērnu	dārzi.	Pieredze	un	perspektīva”	(sadarbībā	ar	RD	Īpašuma		 	
departamentu)
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•	 11.04.	–	 „Nacionālā	identitāte	un	modernizācija	–	globalizācija	arhitektūrā”		 	
(iniciatore Ausma Skujiņa)

•	 17.07.	–	 par	Rīgas	centra	plānojumu	(iniciatore	Ausma	Skujiņa)

•	 19.12.	–	 par	Rīgas	mūsdienu	arhitektūru	(sadarbībā	ar	profesionālajām		 	
tūrisma gidu organizācijām)

Arhitektūras popularizēšanas projekti
Arhitektūras Informācijas centrs 

Turpinot 2011.gada iniciatīvu VKKF atbalstītās mērķprogrammas „Profesionālu nevalstisku 
kultūras organizāciju atbalsts” finansēta projekta „LAS darbības nodrošinājums profesionālās, 
izglītojošās un popularizējošās informācijas aprites jomā” ietvaros tika realizēts projekts Arhi-
tektūras Informācijas centrs, kura mērķis ir būtiski uzlabot nozares pārstāvju, kā arī plašāku 
sabiedrības slāņu informēšanu par nozares attīstību, aktualitātēm un sasniegumiem. To īstenojot, 
no 2012. gada līdz 2013. gadam (atsevišķiem projektiem līdz 2014. gadam, projektu vadītājas 
Judīte Skujiņa, Ilze Rudzāte, Zanda Treimane) tika:

–  veidots un globālajā tīmeklī uzturēts arhitektūras kalendārs, ar to nodrošinot visas nozares 
aktivitāšu plānošanu;

–  sagatavots, plašam ieinteresēto sabiedrības locekļu lokam nosūtīts un globālajā tīmeklī publicēts 
ikmēneša izdevums LANA elektroniskā formā, ar to veicinot arī arhitektu un arhitektūras studen-
tu motivāciju iekļauties biedrības darbā;

–  izveidots un globālajā tīmeklī publicēts LAS bibliotēkas krājuma katalogs, nodrošinot piln-
vērtīgu tās izmantošanu;

–  izveidots un globālajā tīmeklī publicēts Latvijas arhitektūras izstāžu katalogs;

–  iniciētas un atbalstītas profesionālās diskusijas ;

–  izveidota specializēta grāmatu un periodisko izdevumu tirdzniecības vieta Arhitektu namā 
Torņa ielā 11; 

–  izstrādātas koncepcijas arhitektūras ceļvežiem ;

–  izveidots un drukas darbu un elektroniskā formā izdots bezmaksas izdevums latviešu, angļu 
(kopējā tirāža – 3000 eks.), vācu un krievu valodā “Rīgas mūsdienu arhitektūras ceļvedis. 
Vecrīga un centrs”;

–  izveidota un papildināta nozīmīgākā publiski pieejamā biedrības datubāze globālajā tīmeklī 
“Arhitekti Latvijā”;

–  attīstīta Arhitektūras informācijas centra koncepcija (darba grupa: Agrita Lūse, Judīte 
Skujiņa, Edgars Treimanis, Zanda Treimane, Viktors Valgums jun.), veicot attiecīgu pētījumu, 
iezīmējot scenārijus un darbības virzienus un ar to veidojot projektu ideju portfeli, ar kuriem 
nākotnē sadarbībā ar partneriem iespējams sasniegt biedrības mērķus.
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Līdz 2015.gada 5.februārim visi elektroniskā formātā izveidotie materiāli bija brīvi pieejami LAS mājas-
lapā globālajā tīmeklī; šobrīd mājaslapa-datubāze-arhīvs atrodams pēc adreses: http://old.latarh.lv/?in.

LANA

Latvijas Arhitektūras Notikumu Apkārtraksts bija digitāls izdevums, ko sagatavoja un izsūtīja 
reizi mēnesī no 2012. gada aprīļa līdz 2014. gada maijam (kopējais skaits – 26 numuri, redaktore 
Ilze Rudzāte). Tajā reizi mēnesī tika apkopota un sadaļās “IR”, “BIJA”, “BŪS” jēgpilni strukturēta 
ticama informācija par arhitektūrā un radniecīgajās nozarēs notiekošo trīs mēnešu robežās, katrā 
nākošajā izdevuma numurā informāciju precizējot un ar to galā iegūstot samērā pilnīgu pārskatu. 
Izdevumu saņēma katrs LAS biedrs; tālāka izplatīšana sadarbības partneriem netika ierobežota.

Gada balva Latvijas arhitektūrā tiek organizēta katru gadu

Pasākums kļuvis par gada centrālo notikumu un atskaites punktu arhitektu un būvnieku radošajā 
sadarbībā un atspoguļo pēdējo gadu ekonomiskās attīstības sasniegumus arhitektūras jomā Lat-
vijā. Laikaposmā starp LAS 19. un 20. kongresu notikuši divi Gada balvas sarīkojumi, un nedēļu 
pēc 20. kongresa, 2015. gada 15. maijā, notiks arī šā gada apbalvošanas ceremonija.

Lielās balvas laureāti

2011 -  Noliktavas ēkas rekonstrukcija Vecrīgā, Aldara ielā, „Arhitektes Lienes  Griezītes studija”, 
„Sudraba Arhitektūra”, arhitekti Liene Griezīte, Līga Apine, Reinis Liepiņš, Aiga Rozentāle, 
Kārlis Līcis, Roberts Valdmanis (balva tika pasniegta LAS 19. kongresa laikā).

2012 -  Saldus mūzikas un mākslas skola, „MADE arhitekti”, Miķelis Putrāms, Linda Krūmiņa, 
Evelīna Ozola, Uldis Sedlovs, Liena Amoliņa.

2014 -  Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas koka mājas rekonstrukcijas projekts, „Zaigas 
Gailes birojs”, Zaiga Gaile, Liene Griezīte, Ingmārs Atavs, Andra Šmite, Ģirts Kalinkevi-
čs, Ineta Solzemniece-Saleniece, Dāvis Gasuls, Kristīne Riba, Romāns Siņicins. 

Gada balvas pasākumu ietvaros notiek arī konkursa labāko darbu izstāde (kopš 2013. gada tā tiek 
iekļauta Starptautiskās muzeju nakts programmā) un ārvalstu lektoru, galvenokārt starptautiskās žūrijas 
locekļu, lekcijas. Gada balvas pasākumus finansē Valsts kultūrkapitāla fonds un privāti atbalstītāji. 

Kopš 2013. gada ar VKKF atbalstu konkursa labākie darbi tiek dokumentēti arī īpašās video 
filmās, kas apskatāmas LAS mājaslapā www.latarh.lv. 2014. gadā ar VKKF atbalstu tika izdots 
žurnāla „Modernists” pielikums ar arhitektūras kritiķu esejām par Gada balvas laureātu darbiem. 

Viss par konkursu un skatēm http://www.latarh.lv/gada-balva/par-konkursu/

Pasaules Arhitektūras diena 

Ik gadu oktobra pirmajā pirmdienā LAS organizē Pasaules arhitektūras dienas svinības sadarbībā 
ar kādu no Latvijas reģionu pašvaldībām: 
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•	 2012. gadā Daugavpilī + konference „Publiskās ārtelpas attīstības tendences Baltijas 
valstīs pēdējos divdesmit gados”. Pirmo reizi paralēli notika Baltijas valstu arhitektūras 
augstskolu labāko diplomdarbu skate, kuru pārstāvēja piecas skolas. Labākais darbs – 
Tallinas jaunās operas projekts, autore Helin Kukka 

•	 2013. gadā Kuldīgā + konference „Sabiedrībai pieejamas vides veidošana pilsētu vēstu-
riskajos centros”

•	 2014. gadā Ventspilī

•	 2015. gada pasākumi tiks organizēti sadarbībā ar Cesvaines pašvaldību. 

Paralēli reģionālajiem pasākumiem ik gadu dažādas Pasaules arhitektūras dienas aktivitātes notiek 
arī Rīgā. 2014. gadā tas bija arhitektūras priekšlasījumu cikls sadarbībā ar aģentūru „Rīgas pilsētas 
arhitekta birojs” un arhitektūras ekskursijas Rīgas sabiedriskā transporta pasažieriem sadarbībā ar 
uzņēmumu „Rīgas satiksme”.

Izstādes

Izstāde “ARHITEKTI” 
Pasaules arhitektūras dienā 2012. gada 1. oktobrī, ilggadējās fotoakcijas “Objekts Rīga” ietvaros, 
tika atklāta foto izstāde ar nepārprotamu nosaukumu  – “ARHITEKTI”. Izstādes tapšanā iesaistījās 
un to atbalstīja gandrīz trīsdesmit Latvijas vadošie arhitekti un arī mūsu labākie fotogrāfi. Nejauša 
izloze noteica, kura fotogrāfa uzdevums bija fotografēt arhitektu pie viņa izvēlēta objekta. Fotogra-
fēšanas process un arī rezultāts labi parādīja, ka arhitektūra nav tikai fons, pat ja tā atrodas fonā. 
Fotogrāfijā vienlaikus ir iesaistīts arī fotogrāfa skatījums, tātad bildē ir viņi visi: arhitekts, objekts, 
fotogrāfs un turpmāk arī vēl skatītājs.

Izstādes Arhitektu namā

2013. gads 

08.01.–31.01. – veltījums būvinženierim Henrijam Vigo Lācim

20.03.–08.04. – mākslinieka Valda Majevska fotoizstāde

12.04.–16.05. – arhitekta Ivara Strautmaņa personālizstāde

10.05.–10.06. – LASK fotoizstāde

12.07.–09.08. – arhitekta Andra Vītola personālizstāde

07.09.–11.10. – „Manual: Urban Sports and Architecture” 

2014. gads

16.04.–17.05. – LASK fotoizstāde

23.04.–12.05. – Spānijas vēstniecības organizēta izstāde par Spānijas arhitektūru

19.12.–18.12. – arhitektes Maijas Elizabetes Meņģeles personālizstāde
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2015. gads

20.01.–20.02. – arhitekta Artūra Zoldnera fotoizstāde

31.03.–15.05. – LASK fotoizstāde

24.04.–20.05. – arhitekta Daiņa Bērziņa pasteļu izstāde

Latvijas arhitektūru skolu plenēru LAS (arhitektu birojs „Nams”, Sergejs Ņikiforovs) organizē 
sadarbībā ar RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti, Rīgas Celtniecības koledžas Arhitek-
tūras katedru, LLU LIF Arhitektūras un būvniecības katedru. 

2012 – 7. plenērs „Garciema pludmales attīstība” 

2013 – 8. plenērs „Gājēju/iepirkšanās ielu attīstība Rīgā” 

2014 – 9. plenērs „Tērbatas ielas un tās apkārtnes attīstība” 

Viss par plenēriem: http://arhitekturasskolupleners.lv/

Starptautiskā Venēcijas arhitektūras biennāle

LAS jau tradicionāli sadarbībā ar Kultūras ministriju līdzdarbojas Latvijas ekspozīcijas organi-
zēšanā Starptautiskajā Venēcijas arhitektūras biennālē. Laikaposmā starp LAS 19. un 
20. kongresu notikušas divas biennāles, un abās Latvijas ekspozīcijas ideja tika izvēlēta LAS 
organizētā konkursā. 

2012. gadā ekspozīciju „Iekšējā brīvība. Rīgas iela Venēcijā” īstenoja radošā apvienība „Other 
Side Studio” (Helvijs Savickis, Edgars Rožkalns, Kristaps Kleinbergs, Austra Stupele, Aksels 
Bruks), arhitekte Līga Apine un kuratore Ieva Kulakova. Latvijas instalācija, kas veidota kā kolāža 
no Brīvības ielas koka māju fragmentiem un spoguļu plaknēm, rosināja apmeklētājiem ieraudzīt 
gan pašiem sevi, gan Venēciju, gan reizē arī Rīgu. 

2014. gadā ekspozīciju „Unwritten” īstenoja arhitektu birojs NRJA (arhitekti Uldis Lukševics, Linda 
Leitāne-Šmīdberga, Zigmārs Jauja, Ivars Veinbergs, Mārtiņš Rusiņš), skaņu mākslinieks Andris 
Indāns, kurators aģentūra „Pareizā ķīmija”. Ekspozīcija stāstīja par Latvijas pēckara modernisma 
arhitektūras uztveri, pētniecību un saglabāšanu. Autori uzskata, ka bez akadēmiski respektabla 
pētījuma par pēckara modernisma arhitektūru tās piemēri tiek zaudēti, tos pārbūvējot vai nojaucot. 

Grāmatas par arhitektūru

LAS biedru sarakstītās vai izdotās grāmatas:

1. Lejnieks, J. Marta Staņa. Vienkārši, ar vērienu. Rīga : RPAB, 2012. 120 lpp. 

2. Dripe, J. Latvijas arhitektūra 1999–2011. Rīga : Jumava, 2012. 320 lpp.  

3. Krastiņš, J., Dripe, J., Lejnieks, J. u.c. Vācu arhitekti Latvijā. Rīga : Latvijas Vācu 
savienība, 2013. 252 lpp. 
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4. Strautmanis, I. Rīga – plānotā un veidotā. Rīga : RTU, 2012. 68 lpp. 

5. Strautmanis, I., Ulme, A. Rīgas viesnīcu arhitektūra. Rīga : Pētergailis, 2013. 396 lpp.

6. Laikmetīgā arhitektūra Latvijā [projekta vadītāja Velta Holcmane]. Rīga : Al secco, 2013. 
304 lpp.  

7. Kuldīga: Arhitektūra un pilsētbūvniecība  [apkopojums un visp. red. Jānis Krastiņš]. 
Kuldīga : Kuldīgas novada pašvaldība, 2013. 536 lpp.  

8. 9 Rīgas stāvokļi [galvenais redaktors Oskars Redbergs]. Rīga : Megaphone Publishers, 
2013. 96 lpp.

9. Krastiņš, J. Architekturführer Riga. Berlin : DOM publishers, vācu un angļu valodā, 
2014. 400 S. 

10. Krastiņš, J. Rīgas jūgendstila ēkas: Ceļvedis pa jūgendstila metropoli (trešais 
izdevums). Rīga : ADD projekts, 2014. 408 lpp.

11. Zilgalvis, J. Laiks ceļot: Latvijas sakoptākās pilis, muižas, parki un pastorāti. Rīga : 
Vesta–LK, 2014. 488 lpp.

12. Strautmanis, I. Salaspils brīdinājums nākotnei. Rīga, 2014. 106 lpp.

13. Koka māja. 1819/2014 [koncepta autore Zaiga Gaile]. Rīga : Biedrība Latvia Nostra. 
2014. 299 lpp.

14. Dripe, J., Stūrmanis, I. Gunnar Birkerts : National Library of Latvia: Rīga. Stuttgart, 
London : Ed. Axel Menge, 2015. 60 pp. 

15. Latvijas Nacionālā bibliotēka: Arhitekts Gunārs Birkerts [grāmatas veidotājs Jānis Dripe, 
fotogrāfs Indriķis Stūrmanis]. Rīga : LNB atbalsta biedrība, 2015. 272 lpp. 

16. Krastiņš, J. Liepāja: Jūgendstila arhitektūra. Liepāja : Liepājas pilsētas dome, 2015. 
376 lpp.

 

 SPP projekti

Brīvdomīgās izglītības projekts „Skolnieks. Pētnieks. Pilsētnieks” ir LAS Jauno Arhitektu 
apvienības iniciatīva, kas uzsākta 2009. gadā, lai apbūvētās vides veidošanas mākslā ievadītu 
bērnus un skolu jauniešus. Lai veicinātu nākamo pieaugušo - lietotāju, pasūtītāju un likumde-
vēju – izpratni par arhitektūru un pilsētvidi. Jo to pamatīpašības – skaistums, lietderība, izturība 
– raksturo ikvienu jēgpilnu radošo procesu. Turklāt šo zinību apguve attīsta argumentācijas un 
sekmē sadarbības spējas.

SPP mērķis: LAS statūtu 2.2.2. uzdevums – popularizēt un izskaidrot arhitektūru Latvijā.

SPP audzēkņi: bērni, skolēni, studenti, vecāki, pedagogi, uzņēmēji, sadarbības partneri un citi, 
~1500 mācību klasēs, ~2000 publiskajos pasākumos, ~200 pedagogi semināros, 344 dalībnie-
ki mākslas skolu Valsts konkursā.
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SPP pieeja: 
•	 punkts	–	3	stundas,	līnija	–	3	dienas

•	 darbnīcas,	pulciņi,	pasākumi,	izstādes

•	 mācīšanās	kā	spēlēšanās

•	 no	lekcijas	caur	diskusiju	uz	praktisko	darbu	

•	 1–3	reizes	mēnesī	mācību	gada	periodā	

•	 metodiskais	līdzeklis	mācību	kursam	kultūrizglītība

SPP ģeogrāfija: 37 mācību iestādes; Arhitektu nams, skolas, publiskās telpas, brīvdaba; Rīgā, 
tās rajonos, reģionu centros.

SPP izstādes:  
2013 – “Gaismas pupa” galerijā “ISTABA”; 2014 – “SKAT!LOGS” iepirkšanās galerijā “Centrs”.

SPP publicitāte:  
2012 – TV24, RADILatvija, “Latvijas Architektūra”, DEKO;  
2013 – KDIENA, LA, TVNET, DELFI, “Easyget”, “Latvijas Architektūra”, PROCESS Jaunā arhitektū-
ra Latvijā, “Rekurzeme”, “Kursas Laiks”, a4d;  
2014 – FOCUS, “KasJauns”, DELFI, “Tukuma Laiks”, LTV1”Latvijas Arhitektūras gada balva 
2014”, a4d; 2015 – “Latvijas Architektūra”. 

SPP bērnu balva: ZIRNIS pirmoreiz pasniegts Latvijas arhitektūras 2010.gada labāko darbu 
skatē. 

SPP mājas lapa: www.skolniekspetniekspilsetnieks.lv

SPP koordinatore: indra@skolniekspetniekspilsetnieks.lv

SPP komanda: Antra Saknīte, Barbara Bula, Ieva Skadiņa, Ilva Cimermane, Ilze Didrihsone, Ilze Mekša, 
Ilze Miķelsone, Indra Ķempe, Irbe Šmite, Liene Daņiļēviča, Liene Stikāne, Māra Ābele, Nora Saulespurē-
na, Renāte Pablaka, Viktorija Barinova, Zane Karpova, Ivars Veinbergs, Igors Suhovilovs, Ivo Šteimanis, 
Raimonds Saulītis, Reinis Saliņš, Zigmārs Jauja, arhitekti, Ingrīda Jansone, grāmatvede.

SPP atbalstītāji: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Rīgas pilsētas 
arhitekta birojs, Sorosa fonds Latvija, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā, Britu padome Latvijā, 
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un citi.

SPP stils: Dizaina birojs H2E.
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LAS biedru 
kopu, klubu 
un apvienību 
darbība
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Ārlietu sekcija

Ārlietu sekcija sniedz atbalstu LAS valdei jautājumos saistībā ar LAS pārstāvniecību 
starptautiskajās organizācijās (skat. sadaļu LAS pārstāvniecība organizācijās) un sakariem 
ar radniecīgām organizācijām un kolēģiem ārzemēs, kā arī Latvijas arhitektu veikuma 
popularizēšanu ārzemēs (skat. sadaļu Eksportspējas veicināšanas grupa).

Senioru klubs 
Kopas „Senioru klubs” dibināts 2009. gada 18. martā. Kopas vadītāja – Biruta Burčika pārstāv 
senioru kopas intereses LAS Padomē.

Arhitekts nekad nebeidzas – arī pensijā arhitekts ir arhitekts. Tādēļ LAS senioru kluba interešu un 
darbības lauks ir kultūrvēsture tās visplašākā izpausmē – gan kultūras mantojums, gan mūsdienu 
aktualitātes. Ko esam piedzīvojuši:

2012.  gada 1. martā izstādes “Pasaules elpā. Jānim Muncim 125” apmeklējums Eduarda 
Smiļģa teātra muzejā, teātrzinātnieces Ritas Rotkales stāstījums.

16.–20.08. – ekskursija Zviedrijā: Stokholma, Västerås, Örebro, Nora, Vadstena, Göta kanāls, 
Linköpinga, Nörkopinga, Ytterjarna, Trosa. Mūsu pavadonis un gids – Jānis Dripe.

07.10. – Pasaules arhitektūras diena Daugavpilī – ekskursijas pilsētā un cietoksnī.

2013.  gada 18.–26.05. – ekskursija Itālijā: Paduja, Ferrara, Boloņa, Arezzo, Asīze, Sjena, Voltera, 
Florence, Piza, Parma, Verona.

05.06. – ekskursija Rēzeknē: jaunā arhitektūra “Zeimuļs”, “Gors” – arhitekta Ulda Baloža stāstī-
jums.

11.10. – Pasaules arhitektūras diena Kuldīgā – ekskursija pilsētā.

05.12. – izstādes “Andris Freibergs. Scenogrāfija” apmeklējums Eduarda Smiļģa teātra muzejā, 
autora stāstījums.

2014. gada 23. maijā – ekskursija: Kauguri, Ragaciems, Klapkalnciems. Tukumā – Tukuma 
muzejā izstāde “Irlavas kolekcija”. Kuldīga. Saldus Mūzikas un Mākslas skola. Lestene – baznī-
ca, brāļu kapi – Edvīna Vecumnieka un Daiņa Bērziņa stāstījums. Zantē – Kurzemes cietokšņa 
muzejs.

10.10. – Pasaules arhitektūras diena Ventspilī – Ventspils tehnikuma jaunbūve, Ulda Pīlēna 
stāstījums. Koncertzāles iecere, Jura Pogas stāstījums.

Oktobrī – izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā – “Veltījums Kārlim Baumanim” no audzēkņiem 
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Ivara Bumbiera, Oļģerta Kraukļa, Edvīna Vecumnieka, Ilgoņa Stukmaņa. (Izstādes Cēsu izstāžu 
namā 2012. g. atkārtojums.)

2015. gada 25. martā – izstāde “Ir milzu teātris šī pasaule” Eduarda Smiļģa teātra muzejā. 
Teātrzinātnieces Ritas Rotkales stāstījums.

Par piedzīvoto, redzēto, izlasīto, dzirdēto pārrunājam un debatējam ikmēneša trešajā trešdienā. 
Tad arī plānojam turpmākos piedzīvojums. Mēs turamies. Mums patīk dzīve.

Izglītības darba grupa
Izglītības darba grupā aktīvi darbojāmies 2013. gadā, kad grupa arī tika izveidota. Grupas sastāvā 
vairāk vai mazāk aktīvi iesaistījās:

•	 LAS	Padomes	locekļi:	Madara	Gibze,	Guntis	Grabovskis,	Elīna	Rožulapa

•	 LAS	Valdes	locekle	Ilze	Miķelsone

•	 SPP	pārstāves:	Indra	Ķempe,	Ilze	Didrihsone

•	 Jaunie	arhitekti:	Ilze	Rudzāte,	Gunita	Kuļikovska,	Lauma	Līdaka,	Paulis	Gibze,	Ruta	Vanaga

•	 RCK	studenti:	Aiga	Daumane,	Mikus	Pildiņš

•	 RTU	studente	Vija	Viese

•	 RISEBA	studenti:	Kristaps	Kleinbergs,	Jānis	Bērziņš

Darba sākumā tika apkopots līdz šim izglītības kvalitātes veicināšanai padarītais, kā arī uzrunātas 
līdz šim izglītības jautājumos iesaistītās personas, daļēji no viņiem arī izveidojot darba grupu.

Darba turpinājumā tika izveidots LAS rīcības plāns izlgītības kvalitātes pilnveidošanai (pielikumā) 
trīs galvenajās jomās: (1) pamatizglītībā, (2) profesionālajā un augstākajā izglītībā, kā arī (3) tālā-
kizglītībā. Rīcības plānā kopīgi tika definēti galvenie mērķi šajās jomās, uzdevumi kā tos sasniegt, 
kā arī atbildīgie, termiņš un resursi katram uzdevumam.

Darbs turpinājās sadrumstalotāk nekā varēja vēlēties, jo darba grupā nospraustos uzdevumus 
laika un resursu trūkuma dēļ darba grupa kopējā darbā neturpināja īstenot, tomēr dažas idejas 
vairāk ar konkrētu darba grupā iesaistīto cilvēku iniciatīvu tiek nestas tālāk, piemēram, I. Ķempe 
ar SPP darbojas pamatizglītības lauciņā, G. Kuļikovska ārpus darba grupas ir darbojusies ar pro-
fesionālās un augstākās izglītības iestādēm, kā arī LAS Sertifikācijas centra vadītāja E. Rožulapa 
strādā ar tālākizglītības jautājumu. 

Slēpotāju klubs
Latvijas arhitektu slēpošanas klubs (LASK) kopš 2001.gada organizē ikgadēju kalnu slēpošanas 
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vienas nedēļas izbraucienu Alpu kalnos arhitektiem un LAS biedriem. Pārskata periodā LASK 
noorganizēja braucienus:

•	 2013. gada 16.–23.marts –Val di Sole (MALE) Austrija.

•	 2014. gada 15.–22.marts – Trīs ielejas (Les Menuires) Francija (pirmo reizi slēpošanas 
inventāru slēpošanas vietā nogādāja kluba biedrs Viesturs Briedis ar savu transportu). 

•	 2015. gada 7.–14.marts – Schladming Austrija (arī šoreiz izmantots V.Brieža transporta 
pakalpojumus).

Pēdējais brauciens bija LASK atjaunotās darbības 15.gadskārta. Minēto pasākumu norisēs LASK 
izmanto firmas KNAUF piedāvāto finansiālo atbalstu, kas samazina arhitektu dalības izmaksas 
braucienos, bagātina sadzīvisko vakaru norises, sniedz dalībniekiem piemiņas veltes utml.

Braucienu organizatorisko darbību kārtošanai tiek izmantoti tūrisma firmas „Rīgas tūristi” pakal-
pojumi. 

Kopējais biedru skaits klubā – 21 arhitekts un 2 goda biedri. 

Jauno Arhitektu apvienība (JAA)
2009. gadā vairākiem jauniem arhitektiem kļūstot par LAS biedriem, atbilstoši statūtiem, tika di-
bināta līdzīgi domājošo arhitektu struktūrvienība „Jauno Arhitektu apvienība” (JAA), lai iesaistītos, 
stiprinātu LAS darbību un piedāvātu organizācijai jaunu redzējumu un svaigas idejas. 

Kā galvenie struktūrvienības mērķi tika noteikti:

-  veicināt jauno arhitektu klātbūtni Latvijas arhitektūras apritē, 

-  veicināt arhitekta izglītības uzlabošanu,

-  atbalstīt Latvijas arhitektūras politikas realizācijas uzsākšanu un rīcības plāna izveidi,

-  popularizēt ilglaicīgas attīstības un ‘zaļās būvniecības’ principus.

JAA biedru klātbūtne Latvijas arhitektūras apritē veiksmīgi ir realizējusies gan iesaistoties LAS 
darba grupu sastāvos, gan LAS padomes darbā, aktīvi pārstāvot JAA viedoklis. 

Visvairāk šo gadu laikā ir izdevies sasniegt izglītības un arhitektūras popularizēšanas jomā. 
Aktīvāko JAA biedru izveidotais projekts „Skolnieks. Pētnieks. Pilsētnieks” nodarbojas bērnu 
un jauniešu izglītošanā. Projekta veiksmes stāsta pamatā ir laba organizatoriskā puse, papildus 
finansējuma piesaistīšana un iesaistīto arhitektu pašatdeve.

Pēdējo divu gadu laikā šī ir gandrīz vienīgā aktivitāte no JAA, kas attīstījusies neatkarīgi un aizvien 
piesaista jaunus domubiedrus, turpinot aizsāktās idejas un realizējot uzstādītos mērķus.
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Restauratoru kopa
Restaurācijas sekcija dibināta 2009. gada 8. aprīlī un tās darbības mērķi noformulēti Dibināšanas 
protokolā. Sekcijas galvenais uzdevums - rosināt informācijas apmaiņu ar vēsturisku ēku un vietu 
restaurācijas problemātiku saistīto speciālistu vidē.

Jāatzīst, ka kopš Sekcijas dibināšanas, LAS izrādījusi minimālu interesi par tās darbības mērķos 
noformulētajām tēmām, kā arī ne reizi nav vērsusies pie Sekcijas biedriem pēc konsultācijām 
vai atzinuma. 2011. gadā pēc Latvijas Restauratoru biedrības lūguma sagatavots atzinums par 
VKPAI Restaurācijas kvalitātes izvērtēšanas ekspertu padomes nolikuma projektu, kas nav guvis 
tālāku virzību. No tā jāsecina, ka Latvijas arhiteku vidē restaurācijas tematika nešķiet aktuāla un 
vairumam kolēģu tā ir tikai blakus nozare ar ko nodarboties citu, “īsto” projektu starplaikos.

Ārpus LAS ar līdzīgu problemātiku un mērķiem darbojas Latvijas Restauratoru biedrība, kā arī 
Latvijas Amatniecības kameras Restauratoru ģilde, kuras aktivitātēs iesaistās arī Restaurācijas 
sekcijas dalībnieki. Tāpat pārskata periodā ir nolasīti referāti semināros (A. Lapiņš – Baznīca 
pilsētvidē – Doms Rīgas ainavā, 2013. gada 29. oktobrī), Baltijas valstu Restauratoru triennālē (P. 
Blūms – Drupu reabilitācija; A. Lapiņš – Rīgas Doma konservācija teorijā un praksē, 2014. gada 
27. maijs), veikti pētījumi un nolasīti referāti starptautiskās konferencēs (A. Lapiņš – Durvis Cēsu 
pils arheoloģiskajā materiālā un Arheoloģiskās liecības par Cēsu pils logu arhitektūru // 1. un 2. 
Cēsu viduslaiku pils arheoloģijas konferences 2013. un 2014. gados), veikta topošo speciālistu 
apmācība (A. Lapiņš – nolasīts referāts un veikta praktiskā apmāciba darba semināra Mūra dru-
pu konservācija, Cēsīs, 2014. gada 11.–14. septembrī ietvaros), kā arī veiktas citas ar Sekcijas 
darbības mērķiem saistītas aktivitātes. Restaurācijas sekcijas biedri piedalījušies restaurācijas 
projektu izstrādē (piemēram, Lestenes baznīcas iekštelpas un iekārtas priekšmetu atjaunošanā, 
Kukšu muižas “piena mājas renovācija – abi “Arhitektu birojs Vecumnieks & Bērziņi” u.c.).

Tādējādi Restaurācijas sekcija turpina pastāvēt, saglabājot minimālu aktivitāti LAS ietvaros un 
cerot uz intereses par restaurācijas tematiku renesansi.

Arhitektūras pakalpojuma – eksportspējas veicināšanas 
darba grupa
Eksportspējas veicināšanas darba grupas aktivitātes LAS ietvaros uzsāktas 2013. gadā. Grupas 
dibināšanas iemesls ir eksportspējas veicināšana nozares spējīgākajiem profesionāļiem un 
spēcīgākajiem komersantiem. 

Projekta īstermiņa mērķis ir izveidot produktu – starptautiskiem standartiem atbilstošu nozares 
spēcīgāko arhitektūras profesionāļu apvienību „Latvijas Marka” un biedrību, kas veic nepiecieša-
mās darbības šīs organizācijas uzturēšanai un interešu īstenošanai.  Projekta ilgtermiņa mērķis 
ir panākt apvienības „Latvijas Marka” starptautisku atpazīstamību un augstu uzticamību, kā arī 
Latvijas arhitektūras pakalpojumu eksporta palielināšanos.
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Projekta paveiktais - ar grupas mērķiem un plānoto darbību iepazīstināta LAS Padome un Latvijas 
Nacionālā arhitektūras padome, 2013. gadā KM pasākumā „Radi Rīgu” ar aktivitātēm iepazīs-
tināta plašāka publika. Ir īstenota arhitektu izglītības programma – izglītojošu semināru cikls 
par nozares eksportspēju ietekmējušām tēmām (piekļuve finanšu avotiem, ārējā tirgus apguve, 
komunikācija, mājaslapu izveide un tml.).

Projekta tālākā darbība sevī ietver trīs blokus: PRODUKTS - nodibinājuma „Latvijas Marka” 
identifikācija (ekspertu piesaiste, kritēriju izstrāde un biroju atlase); TIRGUS - tirgus segmentācija 
(interešu sfēru apzināšana un dalīšana), izvēlēto tirgu izpēte un analīze, digitālās platformas 
izveide un uzturēšana; PĀRDOŠANA - digitālās platformas datu bankas izveide, piekļuve finanšu 
programmām (informācijas nodrošināšana, dalība starptautiskās izstādēs, delegācijās un 
kontaktbiržās), jaunu programmu iniciēšana sadarbībā ar KM, EM, LIAA, kultūras pārstāvniecību 
dibināšana ārvalstīs, sadarbojoties ar LR vēstniecībām ārvalstīs.

Bet, ņemot vērā zemo interesi no LAS biedru puses, kā arī faktu, ka plānotajām aktivitātēm nav izde-
vies iegūt nepieciešamo finansējumu, eksportspējas veicināšanas grupa savas darbības turpināšanu 
līdzšinējā formātā uzskata par neracionālu, aktivitātes turpinot atsevišķu biedru neformālu tikšanos 
un konsultāciju formā. Tomēr, parādoties interesei no LAS kolēģu puses, grupa ir gatava apspriest 
jautājumu par savas darbības atjaunošanu un nākotnes pastāvēšanas formu.  

Augšdaugavas arhitektu kopa
2012. gadā tikāmies pēdējo reizi un kopsapulcē lēmām, ka Augšdaugavas arhitektu kopa turpi-
nās darboties, neskatoties uz to, ka daži no mums bija mainījuši dzīves un darba vietas. 2012. 
gadā notika kolēģu kopīgs brauciens uz Ventspili – Livonijas ordeņa pils apskate projekta autora 
Pētera Blūma vadībā. 

Tomēr turpmākos  divos gados dažādu apstākļu dēl kopas darbība praktiski nenotika. Kolēģi visi 
strādā par praktizējošiem arhitektiem un ir gana aizņemti ikdienas darbā. Iespēju robežās centā-
mies informēt par LAS aktivitātēm un notikumiem Daugavpils pašvaldībā, bet kopas organizētu 
aktivitāšu praktiski nebija. 

Aicinu Augšdaugavas arhitektu kopai apspriest nepieciešamību turpināt darboties kā LAS teritoriālai 
struktūrvienībai, varbūt labāk kolēģiem tieši iesaistīties LAS darbā.  

Kopas dalībnieki izsaka vēlmi turpināt kopas darbību, tajā, tāpat kā līdz šim, iesaistot ne tikai LAS 
biedrus, bet arī reģionā praktizējošos arhitektus, ka arī ainavu arhitektus un pilsētplānotājus. Pēdējā 
ziņa:  ir saņemts ainavu arhitektes Ilzes Jaunpavles e- pasts ar aicinājumu sadarboties Daugavpils 
pilsētas vizuālās vides veidošanā.
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Administrācija un 
saimniecība 
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Telpu apsaimniekošana
LAS īpašumā un rīcībā esošo telpu apsaimniekošanu kopš 2012. gada 1.decembra veic pati Lat-
vijas Arhitektu savienība. Apsaimniekošanu nodrošina – namzinis, 2 dežuranti un apkopēja. 2014. 
gadā tika mainīta nama apsaimniekošanas struktūra, kā rezultātā tika atstāts namziņa amats, bet 
pieņemta pilna laika dežurante, kas veica arī apkopējas pienākumus.

Biedrības gada pārskata revīziju kopš 2010.gada veic zvērināta revidente Ģertrūde Deniņa, 
“Baltaudits” Ģertrūdes Deniņas Zvērinātu revidentu birojs.

Iznomāšanai piemērotās telpas izmanto sekojoši komercnomnieki: 

Torņa ielā 11 (LAS īpašums):

•	 Arhitektūras	birojs	„Legzdiņš	un	partneri”	SIA	

•	 Arhitektūras	birojs	„Birojs	A”	SIA

•	 Arhitektūras	birojs	„VV	Projekts”	SIA

•	 Tūrisma	firma	„Jauni	rakursi”	SIA

•	 Zīmēšanas	studija	„Zīmulis	un	ota”	SIA

•	 DB	Nekustamie	īpašumi	SIA	(no	01.11.2013.–31.05.2014.)

Torņa ielā 15 (Rīgas pilsētas īpašums):

•	 Suvenīru	veikals	„Fashion	Gifts”	SIA

Aldaru ielā 12/14 (LAS īpašums):

•	 Galerija	„Sapņu	slazds”	SIA

•	 Reklāmas	firma	„Leo	TN”	SIA	līdz	20.11.2014.

Budžets 2012.–2014.gads   

2012 2013 2014

Ieņēmumi ilgtermiņa noma 3088 33104 32713

Ieņēmumi īstermiņa noma 3298 14847 8495

Apsaimniekošana tika pārņemta ar 01.12. 2012.
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IEŅĒMUMI

(1) Biedru nauda

2014 2013 2012

Biedru nauda 12 256 14 256 14 121

Kopā: 12 256 14 256 14 121

(2) Saņemtie ziedojumi

Darbības veids 2014 2013 2012

Mērķziedojumi 6 790 8 189 3 359

Ziedojumi neierobežotai lietošanai 756 475 821

Kopā: 7 546 8 664 4 180

(3) Saņemtās dotācijas

2014 2013 2012

Dotācijas no Kultūras ministrijas 4 719 6 195 9 789

Dotācijas no Kultūrkapitāla fonda 109 780 31 421 70 158

Pārējās dotācijas 5 280 7 115 17 863

Kopā: 119 779 44 731 97 810

(4) Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

2014 2013 2012

Ieņēmumi no konkursu organizēšanas 4 235 45 981 47 797

Ieņēmumi no izstāžu, semināru organizēšanas 2 794 14 177 3 210

Ieņēmumi no telpu nomas 41 208 47 951 0

Dažādi ieņēmumi 12 780 11 466 9 055

Kopā: 61 017 119 575 60 062

(5) Citi ieņēmumi

2014 2013 2012

Ieņēmumi no sertifikācijas 109 236 92 680 84 362

Ieņēmumi no kultūras pasākumu organizēšanas 342 475 1 826

Ieņēmumi no sertifikātu iegādes starpības 480 218 384

Ieņēmumi no gada skates organizēšanas 56 930 31 673 6 204

Ieņēmumi no Venēcijas biennāles organizēšanas 17 556 0 22 342

Ieņēmumi no valūtas kursu svārstības 6 0 18

Citi ieņēmumi 391 229 9 912

Kopā: 184 941 125 275 125 048
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IZDEVUMI

(1) Algas

2014 2013 2012
Administrācijas un personāla algas 42 348 44 288 30 403
Sertificēšanas centra darbinieku un ekspertu samaksa 38 469 26 867 18 674
Projektu darbinieku algas 20 399 5 040 8 921
Kopā: 101 216 76 195 57 998

(2) Sociālās apdrošināšanas maksājumi
2014 2013 2012

Administrācijas algu sociālais nodoklis 10 037 10 556 7 324
Sertificēšanas centra darbinieku un ekspertu līgumu sociālais 
nodoklis 9 046 6 466 4 496

Projektu darbinieku sociālais nodoklis 4 793 1 181 1 993
Kopā: 23 876 18 203 13 813

(3) Pamatlīdzekļi
2014 2013 2012

Pamatlīdzekļi un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norak-
stīšana 939 643 1 443

Kopā: 939 643 1 443

(4) Citi izdevumi
2014 2013 2012

Izdevumi statūtos paredzēto mērķu veikšanai, t.sk.
LAS kongresa organizēšana 0 0 703
LAS labāko darbu skates organizēšana 55 667 34 914 8 846
Venēcijas biennāles organizēšana 17 521 6 118 65 597
LAS sadarbība ar starptautiskām organizācijām 5 551 3 227 5 857
Kultūras, sporta, radošo u.c. pasākumu organizēšana 812 256 3 653
Jauno arhitektu pasākumu organizēšana 5 650 3 685 430
Izglītības pasākumu organizēšana 5 080 0 552
LAS Senioru pasākumu organizēšana 142 55 178
Kopā: 90 423 48 255 85 816

Projektu izdevumi, t.sk.
Valsts Kultūrkapitāla fonda projekti 81 908 39 243 15 461
Kultūras ministrijas projekti 2 440 0 0
BAUA projekti 7 134 0 0
Skolnieks. Pētnieks. Pilsētnieks projekti 0 0 17 981
NVO administratīvās kapacitātes stiprināšanas projekts 0 0 5977
Kopā: 91 482 39 243 39 419
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Zemes un telpu nomas izdevumi 1 409 2 932 1 407
Kopā: 1 409 2 923 1 407

Izdevumi par dažādiem pakalpojumiem, t.sk.
Konkursu organizēšanas izdevumi 3 966 25 208 57 188
Kopā: 3 966 0 57 188

Ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi
Apsaimniekošanas izdevumi 472 1 154 6 949
Izdevumi par elektrību 4 709 4 930
Izdevumi par siltumenerģiju 8 191 8 352
Izdevumi par apsardzi 667 902
Citi ēkas uzturēšanas izdevumi 11 711 9 689
Apdrošināšanas izdevumi 1 252 412
Kopā: 27 002 25 439 6 949

Administratīvie izdevumi
Grāmatvedības izdevumi 7 399 6 830 4 852
Komandējumu izdevumi 75 0 714
Mājas lapas uzturēšanas izdevumi 818 606 541
Dažādi saimnieciskie izdevumi 6 924 4 528 3859
Sakaru izdevumi 1 016 643 716
Kantora izdevumi 4 140 2 970 2 885
Juristu pakalpojumi 1 210 0
Revīzijas izdevumi 700 683 683
Bankas komisijas 506 639 589
Izdevumi no valūtas kursu svārstībām 116 43 536
Samaksātās soda naudas 167 168 343
Kopā: 23 071 17 110 2 151 

Samaksātie procenti par izpirkumu 1 476 1 699 1 918
Kopā: 1 476 1 699 1 918

Ziedojumi citām organizācijām vai personām 1 300 1 565 0

Kopā: 1 300 1 565 0

Citi izdevumi (t.sk. biedru naudas zaudējumi no atskaitīta-
jiem biedriem) 1 990 3 192 801

Kopā: 1 990 3 192 801
KOPĀ 242 119 164 643 209 216

(5) Nodoklis
2014 2013 2012

Nekustamā īpašuma nodoklis 3 482 1 215 1 824
Kopā: 3 482 1 215 1 824

Veikts jumta remonts 2014. gadā par kopējo summu 11 416.00 EUR
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Ziedojumi un dāvinājumi    

Detalizēta informācija par 2012.gadā izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem

N. 
P. 
K.

Ziedotājs  
(Juridiskām personām - nosau-

kums, reģ.Nr. fiziskām personām -  
vārds uzvārds, p.k.)

Ziedotā 
summa 

(LS)

Ziedotā 
summa 
(EUR)

Ziedojuma mērķis

1 ZENICO PROJEKTS SIA, 
40003272712 100,00 142 Ziedojums statūtos paredzētiem mērķiem

2 DIDRIHSONS ARHITEKTI SIA, 
50003792611 300,00 427 Ziedojums statūtos paredzētiem mērķiem

3 Treimanis Edgars 104,00 148 Ziedojums statūtos paredzētiem mērķiem
4 Velga Katkeviča 4,00 6 Ziedojums statūtos paredzētiem mērķiem
5 Treimane Zanda 40,00 57 Ziedojums statūtos paredzētiem mērķiem
6 Upaciere Olita 9,00 13 Ziedojums statūtos paredzētiem mērķiem
7 Pētersons Juris 13,00 18 Ziedojums statūtos paredzētiem mērķiem
8 Metnieks Ilvars 100,00 142 Ziedojums Martas Staņas pieminekļa izveidei
9 Rauhvargere Vita 7,00 10 Ziedojums statūtos paredzētiem mērķiem
10 „RE&RE” SIA, 40003112106 900,00 1281 2011. gada labāko darbu skates organizēšanai

11 KNAUF, SIA, 40003219730 211,00 300 Arhitektūras dienas ietvaros organizētā konkursa 
naudas balva

12 “Skonto Būve” SIA, 
40003248848 1150,00 1636 Starptautiskās Arhitektūras dienas organizēšana 

Daugavpilī
0 2011. gada labāko darbu skates organizēšanai

2938,00 4180
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Detalizēta informācija par 2013.gadā izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem

N. 
P. 
K.

Ziedotājs 
(Juridiskām personām - nosau-

kums, reģ.Nr. fiziskām personām -  
vārds uzvārds, p.k.)

Ziedotā 
summa 

(LS)

Ziedotā 
summa 
(EUR)

Ziedojuma mērķis

1 ZENICO PROJEKTS SIA, 
40003272712 200,00 285 Ziedojums statūtos paredzētiem mērķiem

2 NAMS SIA, 40103036167 100,00 142 Ziedojums statūtos paredzētiem mērķiem
3 Birojs A, arhitekti SIA 25,00 36 Ziedojums Martas Staņas pieminekļa izveidei
4 Agrita Lūse 10,00 14 Ziedojums statūtos paredzētiem mērķiem

5,00 7 Ziedojums Martas Staņas pieminekļa izveidei
5 Velta Holcmane 4,00 6 Ziedojums statūtos paredzētiem mērķiem
6 Regīna Bula 9,00 13 Ziedojums statūtos paredzētiem mērķiem

25,00 36 Ziedojums Martas Staņas pieminekļa izveidei
7 Atis Bīviņš 9,00 13 Ziedojums statūtos paredzētiem mērķiem
8 Jānis Lejnieks 50,00 71 Ziedojums Martas Staņas pieminekļa izveidei
9 Zane Karpova 20,00 28 Ziedojums Martas Staņas pieminekļa izveidei
10 Dace Kovisāre 40,00 57 Ziedojums Martas Staņas pieminekļa izveidei
11 Astrīda Lūse 50,00 71 Ziedojums Martas Staņas pieminekļa izveidei
12 Grietēna Indra 20,00 28 Ziedojums Martas Staņas pieminekļa izveidei
13 Krutiks Boriss 20,00 28 Ziedojums Martas Staņas pieminekļa izveidei
14 Anonīms ziedotājs 2,00 3 Ziedojums statūtos paredzētiem mērķiem
15 „RE&RE” SIA, 40003112106 5000,00 7114 2012. gada labāko darbu skates organizēšanai

16 “Skonto Būve” SIA, 
40003248848 500,00 711 Starptautiskā arhitektūras plenēra nodrošināšanai

6089,00 8664
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Detalizēta informācija par 2014.gadā izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem

N. 
P. 
K.

Ziedotājs  
(Juridiskām personām - nosaukums,  

reģ.Nr. fiziskām personām -  
vārds uzvārds, p.k.)

Ziedotā 
summa 
(EUR)

Ziedojuma mērķis

1
ZENICO PROJEKTS SIA, 

40003272712 300,00 Ziedojums statūtos paredzētiem mērķiem

2 ER3 SIA, 40003890268 100,00 Ziedojums statūtos paredzētiem mērķiem
3 Velta Holcmane 9,00 Ziedojums statūtos paredzētiem mērķiem
4 Maiga Krišāne 79,00 Ziedojums statūtos paredzētiem mērķiem
5 Aina Tītmane 9,00 Ziedojums statūtos paredzētiem mērķiem
6 Zanda Treimane 68,00 Ziedojums statūtos paredzētiem mērķiem
7 Jānis Lejnieks 41,00 Ziedojums statūtos paredzētiem mērķiem
8 Viktors Valgums 150,00 Ziedojums statūtos paredzētiem mērķiem
9 Aleksandrs Mucenieks 40,00 LAS nama Torņa ielā 11 jumta remonta izdevumiem
10 Taktila, SIA, 40103166707 100,00 Ziedojums LAS biedra Anda Ciņa bēru izdevumiem

11
SARMA&NORDE Arhitekti, SIA, 

40103084449 300,00 Ziedojums LAS biedra Anda Ciņa bēru izdevumiem

12 Arhis Arhitekti SIA, 40003026957 100,00 Ziedojums LAS biedra Anda Ciņa bēru izdevumiem
13 NAMS SIA, 40103036167 100,00 Ziedojums LAS biedra Anda Ciņa bēru izdevumiem
14 Juris Poga 150,00 Ziedojums LAS biedra Anda Ciņa bēru izdevumiem

15 KNAUF SIA, 40003219730 1000,00 BAUA dalība un stenda nodrošināšana XXV UIA kongresā 
Durbanā, DR no 02.08.-12.08.2014

16 UPB, AS, 42103000187 1000,00 BAUA dalība un stenda nodrošināšana XXV UIA kongresā 
Durbanā, DR no 02.08.-12.08.2014

17 Coppa Ltd., SIA, 40003140843 1000,00 BAUA dalība un stenda nodrošināšana XXV UIA kongresā 
Durbanā, DR no 02.08.-12.08.2014

18 RBS SKALS AS, 40003084654 1000,00 BAUA dalība un stenda nodrošināšana XXV UIA kongresā 
Durbanā, DR no 02.08.-12.08.2014

19 Merks SIA, 40003304295 2000,00 BAUA dalība un stenda nodrošināšana XXV UIA kongresā 
Durbanā, DR no 02.08.-12.08.2014

7546,00
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