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Informatīvā daļa
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Padomes dalībnieki un to apmeklētība:
Kongresā ievēlētie pēc balsojuma      *
  
 1. Lejnieks Jānis      75%
 2. Rožulapa Elīna       88% 
 3. Kronbergs Andris       44%
 4. Poga Juris**
 5. Dripe Jānis       81%
 6. Dambis Juris       19%
 7. Valgums Viktors       81%
 8. Treimanis Edgars       81%
 9. Ņikiforovs Sergejs       100%
 10. Kleinbergs Arnis       63%
 11. Krastiņš Jānis       69%
 12. Bratuškins Uģis       81%
 13. Holcmane Velta       75%
 14. Lapiņš Artūrs       31%
 15. Didrihsons Gatis       75%
 16. Liepiņš Reinis       44%
 17. Lazdiņš Ingurds       75%
 18. Avotiņš Kaspars       63%
 19. Grikmane Gunta, priekšsēdētāja     100%
 20. Rauhvargere Vita       69%
 21. Griezīte-Verpakovska Liene      69%
 22. Redbergs Oskars       56%
 23. Mitenbergs Juris       44%
 24. Treija Sandra       81%
 25. Putniņš Renārs       50%
 26. Didrihsone Ilze       81%
 27. Grabovskis Guntis       31%
 28. Bula Barbara       81%
 29. Skalbergs Juris       69%
 30. Zariņš Valdis       94%
 31. Dzedone Daiga***       75%
 32. Burčika Biruta, Senioru kluba pārstāve     44%
 33. Vanags Ģirts, BIM pārstāvis      19%
 34. Buka Ineta, Augšdaugavas reģiona arhitektu kopas pārstāve  13%
 35. Šlars Vilnis, JAA pārstāvis      25%

Starpkongresu periodā notikušas 19 padomes sēdes.

 * Sēžu apmeklējums
**22.09.2015. J. Poga pārtrauc darbību sakarā ar ievēlēšanu valdes priekšsēdētāja amatā
***22.09.2015. D. Dzedoni iekļauj padomes sastāvā

Padome
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Pastāvīgās komisijas

Ievēlēta LAS 20. kongresā piecu locekļu 
sastāvā (Inese Aizstrauta, Ineta Tuma-
ševska, Jānis Alksnis, Jānis Zvejnieks, Dace 
Putniņa), kuri no sava vidus par komisijas 
priekšsēdētāju ievēlēja Jāni Zvejnieku.

Apskatot LAS darbību kopumā, Revīzijas 
komisija nolēma izvērtēšanu veikt atbilsto-
ši 2010. gadā pieņemtajām LAS politikas 
pamatnostādnēm, kurās izvirzītas konkrē-
tas rīcības mērķu sasniegšanai. Komisijas 
locekļi fiksēja katrā gadā paveikto, analizēja 
savienības darbību un sniedza ieteikumus.

LAS padome un valde darbojusies atbilstoši 
izvirzītajiem mērķiem.  
 

Galvenokārt – uzsākta veiksmīga profesio-
nālās tālākizglītības modeļa īstenošana, ne 
tikai organizējot izglītojošus seminārus, bet arī 
veicinot biedru naudas pieaugumu un jaunu 
biedru iestāšanos savienībā, liels darbs veikts 
piedaloties likumdošanas jautājumu izstrād-
nē, projektu realizācijai piesaistīts ievērojams 
finansējums no VKKF, KM un sponsoriem.

Nepietiekama ir biedru informēšana par 
valdes, darba grupu vai konkrētu biedru 
darbību LAS mērķu īstenošanā. Jāturpina 
pilnveidot arhitektūras informācijas centrs.

LAS tālākai attīstībai svarīgi veicināt jaunu 
biedru iestāšanos savienībā un esošo biedru 
aktīvāku iesaistīšanos organizācijas darbībā.

Revīzijas komisija

Ētikas komisija

Ievēlēta LAS 20. kongresā un darbojās šādā 
sastāvā: Kaspars Avotiņš, Dainis Bēr-
ziņš, Armands Bisenieks, Juris Skalbergs, 
Gints Sūna, Sandra Treija, Ilma Valdmane. 
Par priekšsēdētāju ievēlēts Dainis Bēr-
ziņš, par vietnieku – Armands Bisenieks. 

Pārskata periodā Ētikas komisija ir saņēmusi 
un izskatījusi 11 iesniegumus par iespējamiem 
Ētikas kodeksa pārkāpumiem, tai skaitā: 

• 2 gadījumi par neētisku rīcību arhitektu 
savstarpējās attiecībās (publiska kam-
paņa pret kolēģu izstrādātu būvprojektu, 
darbības pasūtītāja uzdevumā ar nolūku 
izspiest autoru no autoruzraudzības); 

• 3 gadījumi par autortiesību jautājumiem; 

• viens gadījums par ļaunprātīgu sertifikā-
ta izmantošanu un paraksta viltošanu; 

• 2 gadījumi par arhitektūras konkur-
su organizēšanu un žūrijas darbu; 

• 3 gadījumi – pasūtītāju sūdzības par pro-
jektēšanas termiņu neievērošanu un būv-
valdes arhitektu attieksmi pret pasūtītāju. 

Ētikas komisijas darbs tika organizēts, sa-
saucot sēdes, kas notiek LAS telpās. Vienā 
gadījumā tika apsekots realizētais objekts, 
lai izvērtētu situāciju pretenzijas iesniedzēju 
viedoklim. Uz sēdēm tika uzaicinātas visas 
iesaistītās puses un uzklausīti to viedokļi par 
lietas apstākļiem, kā arī izvērtēti iesniegtie 
materiāli. Pēc Ētikas komisijas atzinuma daļai 
iesniegumu pamatā bija civiltiesiski strīdi, kas 
nav risināmi arhitektu Ētikas kodeksa ietvaros. 

Komisijas darbā vienlīdz aktīvi piedalījās 
visi komisijas locekļi, darbs tika opera-
tīvi organizēts, gan elektroniski sazino-
ties, gan rīkojot darba sanāksmes. 

Savā darbībā Ētikas komisija ir secinājusi, 
ka Arhitekta ētikas un profesionālās rīcības 
kodeksa (Ētikas kodeksa) pašreizējā redakcija 
ir pārāk plaši interpretējama, atsevišķu tās 
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Valdes sastāvs un īpašās atbildības jomas:

Juris Poga – valdes priekšsēdētājs kopš 
22.09.2015., biedrības darbības pārraudzība 
kopumā, nepilna laika darbs, saņem atalgoju-
mu.

Jānis Alksnis – valdes loceklis 22.09.2015.–
16.11.2016., valdes loceklis, Arhitektu prakses 
pārraudzība, nesaņem atalgojumu.

Elīza Lūse – valdes locekle 22.09.2015.–
24.05.2017., Arhitektūras informācijas centra 
pārraudzība, atalgojums par projektiem.

Linda Leitāne-Šmīdberga – valdes locekle 
22.09.2015.–26.06.2017., arhitektūras kon-
kursu pārraudzība, nepilna laika darbs, saņem 
atalgojumu.

Judīte Skujiņa – valdes locekle kopš 
22.09.2015., arhitektu tālākizglītības pārrau-
dzība, nepilna laika darbs, saņem atalgojumu.

Viktors Valgums, jun. – valdes loceklis kopš 
16.11.2016., Arhitektu prakses pārraudzība, 
attiecības ar ACE (Eiropas Arhitektu padome), 
nepilna laika darbs, saņem atalgojumu.

Kristīne Budže – valdes locekle kopš 
24.05.2017., Arhitektūras informācijas centra 
pārraudzība, pilna laika darbs, saņem atalgo-
jumu.

Dace Kalvāne – valdes locekle kopš 
24.10.2017., arhitektūras konkursu pārraudzī-
ba, nepilna laika darbs, saņem atalgojumu.

Starpkongresu periodā klātienē ir noturētas  
28 valdes sēdes.

Valde

punktu burtiska piemērošana var radīt nevēla-
mas sekas kā atsevišķiem arhitektiem, tā ar-
hitektu sabiedrībai kopumā. Atsevišķas Ētikas 
kodeksā ietvertās normas ir pārāk detalizētas, 
savukārt citas vairākkārt atkārtojas. Tādēļ 
Ētikas komisija ierosināja veikt Ētikas kodeksā 
grozījumus un izstrādāja tā jaunu redakci-
ju, kas tika apspriesta divās LAS padomes 
sēdēs, saņemot dažādus pretējus viedokļus. 

Padome pieņēma lēmumu, ka pie šī jautājuma 
ir lietderīgi atgriezties pēc izmaiņām likum-
došanā, kas drīzumā skars mūsu profesiju. 

Ētikas komisija ir izstrādājusi LAS Ar-
hitektu profesionālās Ētikas komisijas 
nolikumu (apstiprināts ar LAS padomes 
lēmumu 2018. gada 20. februārī). 

Pastāvīgie darbinieki 
Elīna Rožulapa – Sertificēšanas centra (SC) 
vadītāja kopš 11.2013., saņem atalgojumu.

Arona Tomariņa – Sertificēšanas centra 
vadītāja (15.04.2016.–19.06.2017.), vadītājas 
vietniece kopš 20.06.2017., saņem atalgojumu.

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

Māra Vaivode – biroja administratore kopš 
10.2012., saņem atalgojumu.

Marija Moliboga – biroja administratores asis-
tente kopš 11.2014., saņem atalgojumu (bērna 
kopšanas atvaļinājumā kopš 02.2017.).

Liene Dobičina – biroja asistente kopš 
02.2016., saņem atalgojumu.
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Projektu vadītāji un izpildītāji

Pastāvīgie partneri 

Statistikas dati

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 autoratlīdzī-
bas līgumus. Sīkāku informāciju skat. konkrētu 

projektu aprakstos. Katram LAS biedram ir 
iespēja sagatavot biedrības vārdā projektu un 
kļūt par projekta vadītāju vai dalībnieku, tā-
dējādi nodrošinot sev atalgojumu no projekta 
budžeta un vienlaikus papildinot arī biedrības 
finanses.

SIA „I77”, kura vadītāja ir sertificēta grāmatve-
de Ingrīda Jansone, sniedz LAS grāmatvedības 

pakalpojumus uz ārpakalpojuma līguma 
pamata.

Latvijas Arhitektu savienībā ir 401 pilntiesīgs biedrs, 19 asociētie biedri, kopā 420 biedri 
(02.04.2018.). Starpkongresu periodā miruši 20 biedri, no jauna uzņemti 9 biedri un 1 asociētais 
biedrs.

Uzņemti: 2016. g. – Ruta Dobičina, Elizabete Freimane, Kaspars Kaupe, Guntis Muižzemnieks, 
Pēteris Ozoliņš, Gvido Princis, Mārīte Sprudzāne, Ojārs Šablovskis, Jolanta Šaitere. Asociētie: 
2015. g. – Mārtiņš Vavilovs.

Miruši: 2015. g. – Gunārs Lūsis-Grīnbergs, Drosma Dille, Ausma Skujiņa, Juris Pētersons, 2016. g. 
– Ināra Dzene, Maiga Žagare, Edgars Šēnbergs, Ināra Akolova, Aivars Bērziņš, Ilga Kera, Georgijs 
Poltoraks, 2017. g. – Liesma Skuja, Natālija Bukovska, Ivars Strautmanis, Aija Plēpe, Lija Kukele, 
Vladislavs Vikanis, 2018. g. – Ruta Paikune, Regīna Jaunušāne, Sergejs Lubovičs.
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LAS darbības jomas, 
projekti, darba grupas, 
struktūrvienības

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 pieaicinā-
tu 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. 
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Latvijas Radošo savienību padome (LRSP) 

LRSP, kurā ietilpst LAS, ir desmit radošo savie-
nību 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 organizā-
cija, kas aizstāv tajā strādājošo profesionālās, 
sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses. 
Tā ir iekļāvusies “Pilsoniskajā aliansē” – biedrī-
bā, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabied-
rību Latvijā, atbalstot nevaldības organizāciju 
kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi 
biedrību un nodibinājumu darbībai.

Atbilstoši kompetencei un iespējām LRSP 
uztur saikni ar valsts pārvaldes institūci-
jām kultūras, finanšu un veselības jomā un 
Saeimas deputātu frakcijām. Tās pārstāvji 
darbojas UNESCO Latvijas Nacionālās komisi-
jas Asamblejā, Nacionālajā Kultūras padomē, 
Dziesmu un deju svētku padomē, Nacionālajā 
Kultūrizglītības padomē, Autortiesību likuma 
un Radošo industriju jautājumu darba grupā, 
VKKF padomē, kā arī valsts pārvaldes un 
nevaldības organizāciju sadarbības platformā 
“Kultūras alianse”.

LRSP ilgstoši nemainīgi uztur spēkā divas 
būtiskas prasības: 

• par publiskā nodibinājuma Valsts kultūr-
kapitāla fonds finansējuma pieaugumu 
līdz pirmskrīzes budžetam un atgrieša-
nos pie tā finansēšanas no tabakas un 
alkohola akcīzes nodokļa, kā arī no izložu 
un azartspēļu nodevas no akcīzes nodokļu 
procentiem, un

• par profesionālo radošo organizāciju un 
radošo personu statusa nostiprināšanu.

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

2018. gada 1. janvārī spēkā stājies “Rado-
šo personu statusa un profesionālo radošo 
organizāciju likums”, kura mērķis ir veicināt 
profesionālās mākslinieciskās un zinātniskās 
jaunrades attīstību un nostiprināšanu, nosakot 
radošo personu un profesionālo radošo orga-
nizāciju statusu un atbalsta pasākumus. Tā 
īstenošanai 2018. gadā piešķirti 500 000 eiro, 
bet administrēšanu nodrošina VKKF un LRSP. 

2015. un 2016. gadā LRSP veica pētījumu par 
radošo personu atalgojumu dažādās kultūras 
apakšnozarēs, padziļināti pievēršoties kultūras 
jautājumiem veltīto periodisko izdevumu 
nodrošinājumam, iesaistot tajā autorus, re-
daktorus, izdevējus un finansētājus no valsts 
puses. Situācijas analīzi noslēdza rekomendā-
cijas, par kuru ievērošanu tika veikts pārskats 
2017. gadā. 2016. gada 24. novembrī VKKF 
nolikumā tika iekļauts nosacījums, ka radošo 
stipendiju var pieprasīt arī pētniecisko rakstu 
sagatavošanai kultūras medijiem. 

LRSP uztur un iespēju robežās pilnveido 
interneta portālu www.makslinieki.lv, kas ietver 
gan pārskatu par kultūrpolitikas aktualitātēm, 
gan radošo personu datubāzi, gan radošajām 
personām sagatavotu informācijas apkopo-
jumu par nodarbinātības veidiem, grāmatve-
dības principiem, sociālajām garantijām un 
autortiesībām. Šajos jautājumos iespējams 
saņemt konsultācijas. Te atrodami arī materiāli 
par atbalsta stipendijas piešķiršanas kārtību: 
radošām personām – īslaicīgas ienākumu 
neesamības (dīkstāves, bezdarba) un īslaicīgas 
darba nespējas (slimības) gadījumos, pensijas 
vecumu sasniegušām radošām personām – 
īslaicīgai daļējai ārstniecības izmaksu un 
komunālo maksājumu segšanai.

LAS pārstāve Zanda Treimane kopš 
2013. gada ir LRSP valdes locekle, bet kopš 
2017. gada – tās pārstāve VKKF padomē. 

 

Pārstāvniecība vietējās organizācijās



9

Būvindustrijas organizāciju koordinācijas 
centrs (BKC)

BKC ir būvniecības nozares nevalstisko orga-
nizāciju kopa, kurā apvienojušās 22 nozares 
organizācijas, sākot ar Latvijas Arhitektu savie-
nību, Būvinženieru savienību, būvuzņēmumus 
apvienojošās organizācijas, līdz pat būvmate-
riālu ražotājiem.

Reizi divās trijās nedēļās notiek lielāko organi-
zāciju pārstāvju tikšanās, lai tikai nevalstisko 
organizāciju sabiedrībā pārrunātu un saskaņo-
tu viedokļus par būvniecības nozarei būtiskiem 
jautājumiem. 

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un 
attīstības padome (RVC SAP)

Kopš 2013. gada 16. jūlija LAS pārstāv arhi-
tekts Artūrs Lapiņš (līdzšinējais sastāvs uz 
turpmākajiem trīs gadiem apstiprināts 2017. 
gada 29. augustā). Pārskata periodā notikušas 
ap 150 sēdes. Tajās skatīta virkne ar RVC kul-
tūrvēsturiskās vides pārveidojumiem saistītu 
jautājumu. Padomē apstiprināti arhitektūras 
konkursu rezultāti, sniedzot viedokļus un ietei-
kumus turpmākai projektu virzībai. Nozīmīgs 
izskatīto jautājumu bloks saistīts ar Rail Baltic 
attīstību – projekta, kas salīdzinoši tuvā nākot-
nē izmainīs RVC telpisko kompozīciju. Liela daļa 
projektu ietvērusi esošo kultūrvēsturiski vērtīgu 
ēku jumtu pārbūves, kur katram objektam 
vērtēta priekšlikuma ietekme uz kultūrvēstu-
risko vidi. No satiksmes organizācijas projek-
tiem pārrunāti K. Barona ielas pārveidošanas 
priekšlikumi. Saistībā ar Senču ielas paplaši-
nāšanas priekšlikumiem 2017. gadā iesniegti 
grozījumi RVC saglabāšanas un aizsardzības 
likumā. Tajos vienkāršota arī procedūra neliela 
apjoma pagaidu jaunbūvju projektēšanai, atce-
ļot obligāto prasību pēc arhitektūras konkursa 
rīkošanas. LAS līdzdarbošanās Padomē veicina 
sadarbību ar atbildīgajām valsts un pašvaldības 
institūcijām, kā arī sekot līdzi un ietekmēt RVC 
attīstības procesus.

Latvijas Būvniecības padome (LBP)

LBP ir konsultatīva koordinējoša institūcija, 
kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības 

līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un 
īstenošanā. LBP sniedz Ekonomikas minis-
trijai un citām nozaru ministrijām viedokli un 
priekšlikumus par normatīvo aktu, politikas plā-
nošanas dokumentu, kā arī Eiropas Savienības 
starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar 
būvniecības nozari.

LBP tiek ievēlēti 15 nevalstisko organizāciju 
pārstāvji. LAS ir tās dalībniece kopš LBP izvei-
došanas 2014. gadā.

Nacionālās arhitektūras padome (NAP)

NAP atrodas Kultūras ministrijas pārraudzībā 
un ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kuras 
darbības mērķis ir koordinēt un sekmēt valsts 
institūciju un nozares profesionāļu sadarbību 
jautājumos, kas saistīti ar arhitektūras nozares 
attīstību un kvalitatīvas dzīves telpas veidoša-
nu.

LAS pārstāvji: 

2016. gadā – Gunta Grikmane, Liene Griezīte, 
Juris Poga, Andris Kronbergs (ievēlēts par NAP 
priekšsēdētāju).

2017. gadā uz nākamo periodu – Gunta 
Grikmane, Juris Poga, Oskars Redbergs, Gatis 
Didrihsons (ievēlēts par NAP priekšsēdētāju).

2015. gadā notikušas 3 sēdes (27.01., 07.04., 
27.11.), kurās apspriests NAP 2015. gada darba 
plāns, aktualitātes, valsts funkciju deleģējums 
arhitektūras nozarē. Diskutēts par regulējuma 
nepieciešamību par būvprojektu un teritoriā-
lplānošanas projektu skiču konkursiem; par 
Luksemburgas konferences Architectural 
Policies 2.0. Latvijas arhitektūras politiku un 
Latvijas arhitektūras stratēģiju 2015–2020.

NAP atbalstīja uzsākto RISEBA maģistrantūras 
programmas izveidi. Nacionālā arhitektūras pa-
dome atzīst, ka MK pieņemtie grozījumi likumā 
„Par reglamentētajām profesijām un profe-
sionālās kvalifikācijas atzīšanu” ir sasteigts 
lēmums, kas tieši apdraud privāto augstskolu 
darbību un mazina konkurenci arhitektu izglītī-
bā. NAP lūdz skaidrojumu Saeimas Juridiska-
jam birojam un Izglītības un zinātnes ministrijai, 
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kāpēc ar šādu grozījumu veikšanu nav iepazīs-
tināta nozares profesionālā organizācija LAS 
un Kultūras ministrija.

NAP uzklausīja un diskutēja par Latvijas 
arhitektūras nozares statistisko raksturojumu. 
Ar pētījumu iepazīstināja Excolo Latvia. Tika 
apspriests Okupācijas muzeja ēkas projekts 
un Strēlnieku laukuma ansamblis un padomju 
okupācijas upuru piemiņas memoriāla kom-
pleksa attīstība.

Izveidota neformāla darba grupu ar iesaistī-
tajiem partneriem, lai izstrādātu Arhitektūras 
likumprojekta saturu.

2016. gadā notikusi 1 sēde (05.05.), kurā no-
lēma, sagaidot Latvijas valsts simtgadi, iniciēt 
diskusijas – par Latvijas ainavas veidošanos 
dažādos aspektos – par industriālo ainavu, 
par lauku ainavu, kā arī kontekstā ar globālo 
situāciju pasaulē (sasaistē ar Ainavu Konvenci-
ju, jo 2016. gads – Eiropas mantojuma dienas 
veltītas ainavai). Izveidota Arhitektūras likuma 
darba grupa un turpināts darbs pie Arhitektū-
ras likumprojekta izstrādes. Kultūras ministrija 
nodrošina juridisko atbalstu likumprojekta 
izstrādei.

2017. gadā notika 2 sēdes (17.10., 14.12.), ku-
rās nolemts rosināt Kultūras ministriju izveidot 
darba grupu par nākamās Venēcijas arhitek-
tūras biennāles (2020. gads) ideju konkursa 
organizēšanu; izveidot atsevišķu darba grupu 
Latvijas arhitektūras stratēģijas aktualizēšanai 
un to izdarīt līdz gada beigām. Rosināts iesākt 
diskusiju par VNĪ īstenoto ERAF programmu 
„Veicināt energoefektivitātes paaugstināša-
nu valsts ēkās” un iespējamo arhitektūras 
kvalitātes apdraudējumu vairākās valsts 
īpašuma ēkās, tostarp kultūras iestādēs, kurās 
paredzēts veikt siltināšanu.

NAP nolēma aktualizēt tās sastāvu un lūgt iz-
virzīt institūcijām pārstāvjus jauniem padomes 
kandidātiem. 

NAP konceptuāli atbalstīja Arhitektūras 
likumprojekta tālāko virzību un ierosināja 
iepazīstināt ar to (precizētu likuma redakciju) 
arī Latvijas Būvniecības padomi.

2018. gada pirmajā ceturksnī ir notikusi  
1 sēde (08.03.2018.), kurā NAP uzklausīja un 
atbalstīja Latvijas Būvuzņēmēju partnerības 
priekšlikumu par kopīgu sadarbību/iniciatīvu, 
veltītu Latvijas valsts simtgadei – 100 Latvijas 
būves/100 zvaigznes (pagaidu nosaukums). 
Notika NAP priekšsēdētāja vēlēšanas, ievēlēts 
Gatis Didrihsons.

Rīgas Pilsētas arhitekta kolēģija

Rīgas pilsētas arhitekta birojs ir 2005. gadā 
izveidota pašvaldības aģentūra, kuras darbības 
viens no mērķiem ir sekmēt līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu Rīgas pilsētvides attīstību, uzlabojot 
pašvaldības darbu arhitektūras kvalitātes pār-
raudzībā. Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas kā 
pilsētas arhitekta profesionālu padomdevēju 
institūcijas, kurā pārstāvēti dažādu ar pilsētas 
plānošanu un telpiskās vides veidošanu sais-
tītu iestāžu un organizāciju pārstāvji un kurā 
darbojas arī LAS pārstāvji, mērķis ir nodrošināt 
kvalitatīvas pilsēttelpas attīstību, kā arī veici-
nāt viedokļu apmaiņu par dažādiem aktuāliem 
arhitektūras jautājumiem. Kā kolēģijas locekļi 
LAS pārstāvji ir piedalījušies diskusijās par 
nozīmīgām un pilsēttelpu ietekmējošām attīs-
tības iecerēm, kā arī Pilsētas arhitekta biroja 
veikto pētījumu izvērtējumā, tādējādi paužot 
savu profesionālo viedokli par Rīgas telpiskās 
attīstības un pilsēttelpas arhitektoniskās kva-
litātes attīstības jautājumiem – gan iedrošinot 
veiksmīgi uzsāktus pētījumus, gan izsakot 
konstruktīvu kritiku attīstības priekšlikumiem. 
Kolēģijā izskatītie jautājumi ir vērtējami kā daļa 
no plašākas diskusijas par arhitektūras un pil-
sētvides kvalitāti. Nozīmīgākie saziņas veidi ar 
sabiedrību – aģentūras mājaslapa internetā ar 
arhīvu un sociālā tīkla Facebook konts.
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Starptautiskā Arhitektu savienība (UIA)

LAS ir UIA kolektīvais biedrs kopā ar Igaunijas 
un Lietuvas Arhitektu savienībām BAUA (Balti-
jas arhitektu savienību asociācija) sastāvā.

Pārskata periodā notikušas UIA 2. reģiona 
tikšanās:

• 2016. Stambula (Turcija) un Saloniki 
(Grieķija) 

• 2017. Prāga (Čehija) un Baku (Azerbai-
džāna)

XXVI UIA kongress Seulā (Dienvidkoreja) 
03.–10.09.2017.

2017. gada pavasarī atklāts starptautisks arhi-
tektu konkurss par BAUA stenda koncepciju – 
uzvarētāji Jonas Lideikis un Tomas Skripkiūnas 
(Lietuva), 2017. gada septembrī BAUA stenda 
realizācija. UIA ģenerālajā asamblejā piedalījās 
Rūta Leitanaite (BAUA prezidente, Lietuva), 
Hindreks Keslers (BAUA prezidenta vietnieks, 
Igaunija), Juris Pogas (BAUA prezidenta viet-
nieks, Latvija).

Eiropas Arhitektu padome (ACE)

Eiropas Arhitektu padomē darbojas pastāvīgas 
darba grupas, kas strādā pie arhitektu prak-
ses, standartu, izglītības normatīvajiem aktiem 
un rekomendācijām. Divreiz gadā notiek ACE 
ģenerālās asamblejas, kurās dalībvalstu pār-
stāvji kopīgi caurlūko darba grupu izstrādnes, 
tās izdiskutē, saskaņo vai apstiprina. 

Laika periodā no 2016.-2018. ir notikušas 
sešas ACE ģenerālās asamblejas. Finansiālo 
un cilvēkresursu trūkuma dēļ perioda sākumā 
LAS līdzdalība organizācijā bija pasīva. Sākot 
ar 2016. gada ACE ģenerālās asamblejas 
rudens sesiju darbība aktivizējās un asamble-
jās piedalījās Viktors Valgums (seniors). 2017. 
gadā ACE paspārnē ir uzsākusi darbību jauna 
darba grupa – IBM (Internationalisation & New 
Business Models), kuras vadītājs ir Indrek Naak 

(Igaunija). No LAS iniciatīvu piedalīties darba 
grupā ir izrādījis Visvaldis Sarma. 2018. gadā 
ACE organizācija ir plānojusi veikt visaptverošu 
nozares pētijumu Eiropā. Ņemot vērā apstākli, 
ka informācija par situāciju Latvijā iepriekšējos 
pētījumos (cikls 2 gadi) praktiski nav atspogu-
ļota, LAS uzskata, ka ir būtiski pozicionēt sevi 
Eiropas kopainā. LAS valdes sastāvā Viktors 
Valgums (seniors) ir uzņēmies nodrošināt 
pieejamo datu apkopošanu un informācijas 
aprites nodrošināšanu.

Eiropas Arhitektūras politikas forums (EFAP)

Eiropas Arhitektūras politiku forums tika dibi-
nāts ar nolūku veicināt cilvēku dzīves kvalitāti. 
EFAP rāda arhitektūras politikas nepiecieša-
mību, kā arī savstarpējā pieredzes apmaiņā 
veicina arhitektūras politikas attīstību, kā arī 
tās praktisku ieviešanu sabiedrības dzīvē.

Lai gan EFAP pārskata periodā praktiski 
nedarbojās (2017. gadā iezīmējās tā pāratjau-
nošana), notika virkne formu, kurā piedalījās 
pārstāvji arī no LAS (Jānis Dripe, Sergejs 
Ņikiforovs):

• 2016. Helsinki (Somija)

• 2017. Valeta (Malta) un Tallina (Igaunija)

EFAP turpmāk darbosies tīklojuma formātā, 
sekretariāta lomu uzņemoties ES prezidējošai 
valstij.

Baltijas Arhitektu savienību asociācija (BAUA)

Baltijas arhitektūras skolu labāko diplomdarbu 
izstāde konkurss

• 2015. Tallina (maģistru kategorijā uzvarē-
tājs Reinis Sokolovs, RTU)

• 2016. Rīga (maģistru kategorijā uzvarētā-
ja Andra Odumāne, RTU)

• 2017. Viļņa (bakalauru kategorijā uzvarē-
tāja Juta Davidovska, RISEBA)

Pārstāvniecība starptautiskās organizācijās
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Ar 2017. gadu Baltijas labāko diplomdarbu iz-
stāde – konkurss Latvijā tika atzīts par valstis-
ki svarīgu, un to finansē Kultūras ministrija.

Starplaikos notika Baltijas arhitektūras skolu 
labāko diplomdarbu ceļojoša izstāde (Rīga. 
Tallina, Viļņa).

Sadarbība ar kaimiņvalstīm

Igaunija

Piedalīšanās TAB (Tallinas Arhitektūras bien-
nāle), kuras ietvaros 2015. gadā Latvijas eks-
pozīciju veidoja Gunita Kuļikovska, bet 2017. 
gadā tika atklāta LAGB 2017 izstāde. 

Lietuva 

2017. gadā izstādīta LAGB 2016 izstāde.

Baltkrievija

2015. gadā Baltkrievijas Arhitektūras biennāles 
apmeklēšana, LAGB 2015 izstādes atklāšana 
Minskā, piedalīšanās pasaules jauno arhitektu 
konkursā Leonardo 2015 (UIA atbalstīts pa-
sākums), kurā balvu saņēma Mārtiņš Jaunro-
māns.

2017. gadā Baltkrievijas Arhitektūras biennāles 
apmeklēšana, LAGB 2017 izstādes atklāšana 
Minskā, piedalīšanās pasaules jauno arhitektu 
konkursā Leonardo 2017 (UIA atbalstīts pasā-
kums), kurā lielo balvu ieguva Austris Mailītis.

Regulāri notika BAUA tikšanās Rīgā, Tallinā un 
Viļņā. 

2017. gada janvārī notika LAS tikšanās ar Igau-
nijas Arhitektu savienības pārstāvjiem Tallinā.

Pārskata starplaikā LAS pārstāvji piedalījās 
Igaunijas, Čehijas un Baltkrievijas nacionālajās 
arhitektūras gada balvas ceremonijās.

Lielākā daļa ārzemju braucienu ir pašu kolēģu 
personīgais ieguldījums (piemēram, Gunta 
Grikmane, Viktors Valgums, Sergejs Ņikiforovs 
u.c.), jo finansējums visām aktivitātēm ir ļoti 
nepietiekams.

Kopš 2015. gada sākuma arhitektūras nozares 
profesionāļiem tiek organizēti semināri par 
arhitektu praksi regulējošo normatīvo aktu 
aktualitātēm un to piemērošanu, ar arhitektu 
praksi saistītu problēmu analīzi, arhitektūras 
pakalpojumu ekspertu, autortiesību aizsardzī-
bas jautājumiem un citām tēmām. Intensīva se-
mināra programma ir kopš 2015. gada oktobra 
un līdz 2018. gada martam (ieskaitot) kopumā ir 
noorganizēti 79 semināri. 

Pārsvarā semināri tiek organizēti reizi nedēļā, 
piektdienā. Dažkārt tie notiek arī divas reizes 
nedēļā. Semināri notiek visu gadu, izņemot 
vasaras mēnešos un no Ziemassvētkiem līdz 
janvāra otrajai, trešajai nedēļai. LAS semināri 
lielākoties notiek Rīgā, bet 5 no visiem semi-
nāriem notikuši ārpus – Cesvainē, Ventspilī, 
Kuldīgā, Krāslavā un Jelgavā. 

Informācija par nākotnē plānotajiem semi-
nāriem tiek publicēta LAS ikmēneša LANA. 
Sagatavota un saskaņota semināra programma 
tiek publicēta LAS mājaslapā un izsūtīta uz 
e-pastiem.

Visi semināru materiāli: dalībnieku apmek-
lējuma apliecinājumi, prezentācijas un kopš 
2017. gada arī video, tiek saglabāti arhīvā. LAS 
organizēto semināru apmeklējums sertificētam 
arhitektam tiek reģistrēts Būvniecības informā-
cijas sistēmā (BIS). 

Paralēli ir veikta 43 citu (ārpus LAS) semināru 
programmu izvērtēšana, klasificējot to atbilstī-
bu tālākizglītības pasākumu sadaļas tēmā un 
definējot kompetences paaugstināšanas kre-
dītpunktu skaitu. Tāpat ir ievadīti BIS dati par 
sertificēta arhitekta dalību 3 citu organizāciju 
veidotajos semināros.

2015. gada 3 mēnešos 7 semināri un 2 novēr-
tēšanas 

• 331 dalībnieks: 177 biedri/studenti un 154 
citi

• 11,5 kredītpunkti: 4,5 – normatīvie akti; 2 – 
sabiedrības drošība; 6 – formālās izvēles

Tālākizglītība
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LAS regulāri ik gadu saņem finansējumu savas 
administratīvās kapacitātes veicināšanai no 
VKKF mērķprogrammas „Profesionālu ne-
valdības organizāciju atbalsts”:

• 2015. gadā 27 500 EUR

• 2016. gadā 25 000 EUR

• 2017. gadā 25 000 EUR

• 2018. gadā 25 000 EUR

VKKF finansējums šajos gados ļāvis gan segt 
daļu no būtiskiem organizācijas adminis-
tratīvajiem izdevumiem, gan arī realizēt virkni 
profesionālās attīstības projektus: 

• tiek uzturēta LAS mājaslapa www.latarh.
lv un informācijas atjaunināšana gan mā-
jaslapā, gan LAS Facebook kontā; 

• darbs pie normatīviem; 

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

• segti dažādi biroja uzturēšanas un 
administrācijas, t.sk., grāmatvedības u.c. 
izdevumi. 

• 3 bezmaksas semināri 

2016. gadā 32 semināri, 12 novērtēšanas un 1 
ievadīšana BIS
• 1890 dalībnieki: 814 biedri/studenti un 

1076 citi
• 44 kredītpunkti: 10 – normatīvie akti; 7 – 

sabiedrības drošība; 2 – neformālie un 25 
formālās izvēles

• 6 bezmaksas semināri

2017. gadā 29 semināri, 21 novērtēšanas un 1 
ievadīšana BIS
• 1815 dalībnieki: 646 biedri/studenti un 

1169 citi
• 49,3 kredītpunkti: 7,5 – normatīvie akti; 

3 – sabiedrības drošība; 4 – neformālie un 
29,8 formālās izvēles

• 10 bezmaksas semināri

2018. gada 3 mēnešos 11 semināri, 3 novērtē-
šanas un 1 ievadīšana BIS
• 931 dalībnieki: 277 biedri/studenti un 654 

citi
• 15,8 kredītpunkti: 4 – normatīvie akti; 1,3 

– sabiedrības drošība; 3 – neformālie un 
7,5 formālās izvēles

• 7 bezmaksas semināri

Sadarbībā ar “Urban Institute Consulting” ir 
izveidota attālinātas tālākizglītības vietne 
(PKPP.lv), kur attālināti tiek piedāvāti par 
maksu noskatīties piemērotā laikā un vietā 
LAS organizētos seminārus, kas filmēti kopš 
2017. gada. 

Veikts pētījums “Tālākizglītības programmas 
pilnveides iespējas”, kura ietvaros apkopoti 
fakti par profesionālo tālākizglītības program-
mu (turpmāk PTP) statusu un juridisko pamatu 
Eiropā un Latvijā, nosacījumiem PTP akreditē-
šanai Eiropas Arhitektu padomē (ACE), veikts 
ieskats citu nozaru PTP prakses attīstībā Lat-
vijā un metodiski izvērtēts citu ACE akreditēto 
valstu PTP piemēri, veikta aptauja un apkopoti 
viedokļi, kā arī sagatavotas rekomendācijas 
tālākai PTP pilnveidei.

VKKF finansējums 
LAS darbības  
nodrošināšanai
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Konkursu organizēšana
Konkursu organizācijas pārraudzību pārskata periodā no 09.05.2015.–20.04.2018.  
veikuši LAS valdes locekļi:

• Linda Leitāne-Šmīdberga, 22.09.2015.-26.06.2017.

• Viktors Valgums, jun., 27.07.2017.–23.10.2017. 

• Dace Kalvāne, 24.10.2017.–20.04.2018.

LAS kongresu starplaikā apstiprināts dokuments - Konkursu labas prakses vadlīnijas,  
2017. gada 11.aprīlis.

Ar LAS atbalstu notikuši 33 konkursi, no tiem 5 starptautiskie konkursi, viens starptautiskais 
plenērs, bet 20 konkursu dokumentācija tika izskatīta LAS un atzīta par neatbilstošu 
Konkursu labas prakses vadlīnijām.
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Konkursa nosaukums

LAS atbalstītie konkursi 2015. gadā

Daudzstāvu dzīvojamā un  
darījumu ēka
Rīgā, Skolas ielā 17 

Ekskluzīvs īres nams ar 
komercplatībām
Rīgā, Skolas ielā 2

Rīgas konferenču un koncertu 
centra arhitektūras metu konkurss 

Viesnīcas jaunbūve
Rīgā, Audēju ielā 12

Alberta laukuma attīstības 
koncepcija un Abrahama Kunces 
piemiņas vieta  
Rīgā, Alberta laukumā

Par labāko biroju ēku kompleksa 
būvniecības ieceres priekšlikumu 
– metu Rīgā, Krasta ielā 99a

Daudzdzīvokļu nama jaunbūve 
Rīgā, Mednieku ielā 7

Daudzstāvu dzīvojamās ēkas jaun-
būve Rīgā, Strēlnieku ielā 4C

Plenērs  „Teritorijas Baznīcas ielā 
2 un Liedaga ielā 9 un 11, Jūrmalā 
nākotnes attīstības vīzija“

Norises laiks

30.04.2015. – 
24.07.2015. 

05.08.2015.

01.08.2015. –
02.11.2015.

05.08.2015. –
25.09.2015.

25.06.2015. –
09.09.2015.

28.09.2015. –
27.11.2015.

10.12.2015. –
26.01.2016.
 
02.11.2015. –
14.12.2015.

12.11.2015. –
05.12.2015.

„Skolas 17”

„S2 Rīga“ 

“Merks”

„Audēju 12”

AS “Latvijas 
balzams”

 “Krasta SPV”

LLA INVEST

“Vastint Latvia”

MM Investīcijas

Kārlis Alksnis

Guntis 
Grabovskis

Juris Poga,
Viktors  
Valgums sen.

Gatis  
Didrihsons

Vita
Polkovņikova 
 
 

Rolands  
Bruzgulis,  
Andris Kokins

Guntis 
Grabovskis

Gatis  
Didrihsons

Linda Leitāne- 
Šmīdberga

“SARMA & 
NORDE Ar-
hitekti”

„OUTOFBOX“

„Vizuālās mod-
elēšanas studi-
ja” sadarbībā ar 
„Asketic”

“U-R-A studio” 
 
 
 

“SARMA & 
NORDE Ar-
hitekti”

nav piešķirta

AB3D

Gatis  
Didrihsons

Pasūtītājs

LAS 
pārstāvis/-ji 
žūrijā Uzvarētājs
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Par labāko Zaķusalas teritorijas 
telpiskā plānojuma attīstības 
vīzijas koncepcijas izstrādi

Metu konkurss Ādažu pamatskolai

Valgas – Valkas dvīņu pilsētas 
centra teritorijas un gājēju ielas 
koncepcija

Daudzstāvu dzīvojamā ēka 
Matīsa ielā 52, Rīgā

Intermodālā satiksmes mezgla 
Turgeņeva ielā 4, Turgeņeva ielā 
6, Gaiziņa ielā 5k-1, Rīgā

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās ēkas Rīgā, Brīvības ielā 120

Daudzstāvu daudzfunkcionālas 
ēkas Rīgā, Miera ielā 1

SIA DEPO DIY lielveikals  
Cukura ielā 2, Jelgavā

Vienības laukuma, Cēsīs, pārbūves 
ieceres izstrāde

Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta 
un Rīgas centrālā multimodālā 
sabiedriskā transporta mezgla 
kompleksas apbūves iecere

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 
ar komercplatībām pirmajā stāvā 
jaunbūve Rīgā, K. Barona ielā 73

Par labāko metu dzīvojamai ēkai 
ar publiskām telpām  
Tērbatas ielā 89, Rīgā

22.01.2016. –
25.04.2016.

17.03.2016. –
17.05.2016.

22.02.2016. –
18.05.2016.

18.07.2016. –
26.09.2016.

29.02.2016. –
16.05.2016.

13.05.2016. –
11.07.2016.

09.05.2016. –
02.08.2016.

29.04.2016. –
01.07.2016.

22.07.2016. –
17.10.2016.

07.07.2016. –
07.11.2016.

01.12.2016. –
01.01.2017.

15.09.2016. –
02.12.2016.

“Zaķusalas 
estates”

Ādažu novada 
dome

Valkas novada 
dome un 
Valgas pilsētas 
valde

“ARGOLD”

„PROMENEX”

 „CCDU Jur-
mala”

„Vaļņu 1”

“EfTEN Capital”

Cēsu novada 
pašvaldība

 “Eiropas dz-
elzceļa līnijas”

Ervīns  
Ivanovskis

KD2

Egons Bērziņš

Uģis Bratuškins

Egons Bērziņš, 
Uģis Kaugurs

Renārs Putniņš, 
Ingurds Lazdiņš

nav deleģēts

Oskars  
Redbergs

Miķelis  
Putrāms

Egīls Ranķis, 
Sergejs  
Ņikiforovs,  
Andris Tomsons

Guntis  
Grabovskis

Andis Sīlis,
Egons Bērziņš

Ilze Didrihsone

Vita  
Polkovņikova

„RUUME 
Arhitekti“ 

“NAMS”

“Safont-Tria 
arquitectes”, 
Spānija

nav piešķirta

„Projektēšanas 
birojs A.I.D.E.” 

nav piešķirta

“Lauders  
Architecture” 

“Lauders  
Architecture”  

nav piešķirta

nav piešķirta

“Arhitektu birojs 
Jaunromāns un 
Ābele” 

nav piešķirta

Konkursa nosaukums

LAS atbalstītie konkursi 2016. gadā

Norises laiks Pasūtītājs

LAS 
pārstāvis/-ji 
žūrijā Uzvarētājs
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Konkursa nosaukums

LAS atbalstītie konkursi 2017. gadā

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 
ar komercplatībām pirmajā stāvā 
jaunbūve Rīgā, Pērses ielā 2A 

Daudzstāvu daudzdzīvokļu 
dzīvojamās ēkas ar komerctelpām 
pirmajā stāvā jaunbūve Rīgā, 
Krāsotāju ielā 8/10

Daudzfunkcionāla dabas tūrisma 
centra vīzija un meža parka la-
biekārtojuma iecere Ķemeros

Biroju ēku ar komercplatībām 
pirmajā stāvā jaunbūves Antonijas 
ielā 17 un 21, Rīgā

Teritorija starp Rūpniecības 
ielu, Pētersalas ielu un Katrīnas 
ielu, Rīgā, Rūpniecības ielā 25, 
Rūpniecības ielā 27, Rūpniecības 
ielā 33

Salaspils pilsētas centrālās daļas 
ar administratīvajām un kultūras 
iestādēm telpiskā plānojuma 
un satiksmes infrastruktūras 
rekonstrukcija, pilsētas galvenā 
laukuma izveide un labiekārtojums

Daudzstāvu daudzdzīvokļu 
dzīvojamās ēkas ar komerctelpām 
pirmajā stāvā jaunbūve Rīgā, 
Kungu ielā 30

Studentu mājokļu komplekss  
Ernesta Birznieka-Upīša ielā 19, 
Rīgā

Par labako „KIMMEL“ kvartāla 
telpiskās attīstības vīzijas  
priekšlikumu Rīgā

Rīgas lidostas gaisa satiksmes 
vadības torņa nākotnes vizuālais 
tēls

Norises laiks

05.01.2017. –
06.03.2017.

10.03.2017. –
12.05.2017.

18.05.2017. –
21.08.2017.

22.05.2017. –
24.07.2017.

28.04.2017. –
30.06.2017.

26.02.2018. 
 
 
 
 
 

14.12.2017. –
27.02.2018.

09.2017. –
08.12.2017.

05.10.2017. –
29.01.2018.

27.11.2017. –
12.03.2018.

Jevgenijs 
Darijs

“K8/10”

Jūrmalas 
pilsētas dome

„Vastint Latvia“

 
„Merks“

Salaspils 
novada 
pašvaldība

„Putnu  
dziesma“

„EBU 19“

 „MCITY 9“

VAS “Latvijas 
gaisa satiksme”

Arnis  
Kleinbergs

Renārs Putniņš

Gatis 
Didrihsons

Andris 
Kronbergs

Uģis Zābers 

Ilze Paklone 

Arvīds Līkops

Juris Poga

Viktors 
Valgums

Jānis Dripe,
Ingudrs 
Lazdiņš

„Sintarh” 

“Lauder 
Architects“

 “Lauder 
Architects“,  
„ALPS“

„OUTOFBOX“

„RUUME 
arhitekti“

Anna Kalniņa, 
Ingūna 
Rozentāle, 
Marta Siliņa, 
Pēteris Vorza

MJP Architects 
Ltd., Lielbritānija 

nav piešķirta
 

“ARHIS arhitekti”

Pasūtītājs

LAS 
pārstāvis/-ji 
žūrijā Uzvarētājs
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Sertificēšanas centrs 

Kopš 2013. gada 30. novembra SC vadītāja 
amatā ir Elīna Rožulapa, uz laiku viņu aizvietoja 
Arona Tomariņa (15.04.2016.–19.06.2017.). 
Kopš 2017. gada 20. jūnija Arona Tomariņa ir 
SC vadītājas vietniece.

Šobrīd aktīvi ir 819 arhitekta prakses sertifikā-
ti. Kopš 2015. gada 15. aprīļa, kad spēkā stājās 
patlaban lietotā sertificēšanas kārtība, piešķirti 
11 jauni sertifikāti. Pēdējā pusgada laikā jaunu 
sertifikātu pieteikumu skaits pieaug, vidēji 
mēnesī tiek sertificēts 1 jauns arhitekts.

SC eksperti – Uldis Balodis, Gunta Grikmane, 
Sandra Levāne, Vita Rauhvargere, Ivars Šļivka, 
Uldis Zanders, Evija Dansone, Maija Ezergaile, 
Ina Kuļikovska, Mikus Lejnieks, Zane Koroļa, 
Līga Vilne, Ināra Miezīte.

Eksperti izskata un novērtē sertificēšanai 
iesniegtos dokumentus, apstiprina SC vadītāja 
lēmumu par brīdinājuma piešķiršanu par profe-
sionālu pārkāpumu.

SC vadītāja Elīna Rožulapa un vadītājas 
vietniece Arona Tomariņa apmeklēja ENACA 
(European Network of Architects’ Competent 
Authorities - Arhitektu kompetento institūciju 
tīkls) tikšanos Bernē, Šveicē (22.-24.02.2018.). 
Darba kārtībā bija jautājumi par arhitektu 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Eiropas 
Savienībā. Analizējot sanāksmē aplūkoto tēmu 
loku, var secināt, ka Latvijā reglamentāci-
jas sistēma veiksmīgi iekļaujas ES arhitektu 
izpratnē par reglamentācijas mērķiem un 
uzdevumiem.

Sertificēšanas centra Padome

LAS Sertificēšanas centra padome (turpmāk – Padome) ir konsultatīva institūcija, kas darbo-
jas saskaņā ar Padomes Nolikumu. Padome pārrauga SC darbību, dod arhitektu sertificēšanas 
sistēmas galvenās vadlīnijas, kā arī apstiprina SC vadītāja lēmumus par sertifikāta anulēšanu, ja 
sertifikāts tiek anulēts par profesionālu pārkāpumu. 
 
Padome – Ervīns Timofejevs, Juris Poga, Visvaldis Sarma, Vilnis Šlars, Ģirts Vanags.

Rīgas cirka vēsturiskās ēkas 
atjaunošana un teritorijas 
attīstības vīzija

Daudzstāvu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo ēku Rīgā, Juglas 
krastmalā 13, Juglas krastmalā 15 
un Dzirnupes ielā 5

Dzintaru koncertzāles attīstība 
Jūrmalā

02.03.2018. –
04.06.2018.

26.03.2018. –
29.05.2018.

12.03.2018. –
29.03.2018.

VSIA „Rīgas 
cirks“

„Eften“

Jūrmalas 
pilsētas dome

Toms Kokins

Uldis Balodis,
Miķelis Putrāms

Konkursa nosaukums

LAS atbalstītie konkursi 2018. gadā

Norises laiks Pasūtītājs

LAS 
pārstāvis/-ji 
žūrijā Uzvarētājs
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Arhitektūras 
popularizēšana un 
viedokļu apmaiņa
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Arhitektūras popularizēšanas projekti

Diskusiju klubs

2012. gadā atjaunotais Diskusiju klubs ar mērķi – informēt Latvijas arhitektus par aktuālajām no-
risēm arhitektūras un pilsētvides jomās, rosināt profesionālas un starpdisciplināras diskusijas, lai 
palīdzētu veidot un nostiprināt sabiedrībā LAS biedru viedokli par apspriežamajiem jautājumiem, 
savu darbību ir samazinājis. Pārskata periodā Arhitektu namā ir notikušas tikai dažas diskusijas:

• 2015. gada 30. jūnijā – par Okupācijas muzeja rekonstrukcijas projekta un Strēlnieku lauku-
ma attīstības norisēm 

• 2016. gada 1. novembrī Padomes sēdē – par LAS konkursu labās prakses atjaunoto noliku-
mu 

• 2018. gada 29. martā – par daudzdzīvokļu ēku arhitektūras problēmām, iespējām un risinā-
jumiem 

Latvijas Arhitektūras informācijas centrs 
(LAIC) darbojas pamatojoties uz Līdzdarbības 
līguma Nr.2.5.-8-29 starp Kultūras ministriju 
un LAS pamata, kas paredz atsevišķu valsts 
pārvaldes uzdevumu veikšanas arhitektūras 
nozarē deleģēšanu LAS, tajā skaitā:

• atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju par 
arhitektūras nozari un nodrošināt tās 
apriti dažādām mērķauditorijām,

• sniegt informāciju par jaunumiem un 
sasniegumiem arhitektūras nozarē, 
izglītot sabiedrību,

• pārstāvēt un reprezentēt Latvijas 
arhitektūru nacionālas un starptautiskas 
nozīmes pasākumos,

• veidot sabiedrības izpratni par kvalitatīvu 
arhitektūru un apbūvēto vidi, arhitektūras 
lomu sabiedrības labklājības veicināšanā, 
kā arī rosināt interesi par Latvijas 
laikmetīgās arhitektūras labākajiem 
sasniegumiem.

LAIC darbība tiek vērsta trīs virzienos:

1. LAS bibliotēkas uzturēšana un 
aktualizācija

LAS pārziņā ir apmēram 10 000 grāmatu 
liela bibliotēka ar specializāciju Latvijas un 
pasaules arhitektūras vēsturē, teorijā un 
arhitektu prakses jautājumos. LAS bibliotēkas 
vērtīgākā daļa ir Ernesta Štālberga personīgās 
bibliotēkas mantojums.

Pārskata periodā ir veikti:

• bibliotēkas telpu remonts

• bibliotēkas krājuma revīzija un 
aktualizācija

• aktualizēts un pilnveidots bibliotēkas 
krājuma digitālais katalogs. 
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2. Latvijas arhitektūras popularizēšana 
Latvijā

Latvijas arhitektūras notikumu apkārtraksts 
(LANA)

LANA ietver informāciju par LAS, tās 
apakšstruktūru un darba grupu aktuālo 
informāciju, Latvijas arhitektūrā kopumā 
aktuālajiem notikumiem, piemēram, izstādēm, 
lekcijām, nozīmīgākajiem izsludinātajiem 
konkursiem. LANA tiek izsūtīts elektroniski 
reizi mēnesī LAS biedriem un interesentiem. 
LANA arhīvs pieejams LAS mājaslapā www.
latarh.lv, tā nodrošinot notikumu pārskatāmību 
ilgākā laika posmā.

LAS mājaslapa latarh.lv un konti 
populārākajos sociālajos tīklos

Kā nozīmīgākais informācijas avots par LAS, 
kā arī aktuālajiem notikumiem, konkursiem 
un pasākumiem arhitektūras nozarē Latvijā 
kopumā tiek uzturēta LAS oficiālā mājaslapa 
latarh.lv. Informācija par aktuālajiem 
notikumiem tiek regulāri atjaunota un 
papildināta. Kā ātrākie saziņas un operatīvākie 
informācijas nodošanas rīki tiek izmantoti 
LAS konti populārākajos sociālajos tīklos, 
piemēram, Facebook. Te tiek nodrošināta 
arī tiešraide no LAS rīkotajām publiskajām 
diskusijām un citiem pasākumiem.

Latvijas Arhitektūras gada balva

Ikgadējais nozarē lielākais un nozīmīgākais 
apbalvojums arhitektūrā, kas no apbalvojuma 
pasniegšanas profesionāļu lokā kļuvis 
par Latvijas arhitektūras popularizēšanas 
nozīmīgāko gada pasākumu. Latvijas 
Arhitektūras gada balvas pasniegšanas 
ceremonija ir arhitektūrai veltītu pasākumu 
nedēļas garumā kulminācijas brīdis, ko 
papildina īpaši arhitektūrai veltītu dokumentālo 
filmu vakari, starptautiskās žūrijas pārstāvju, 
īpašu viesu un pašmāju arhitektu publiskās 
lekcijas, diskusijas un Gada balvas nominantu 
izstāde, kas pēdējos gadus tiek rīkota 
pilsētvidē un tiek iekļauta Muzeju nakts 
programmā. 

Latvijas Arhitektūras gada balvas laureāti

2015

Latvijas Nacionālā bibliotēka (Gunārs Birkerts, 
Modris Ģelzis, Mārcis Mežulis, Dainis Rūdolfs 
Šmits, Sandra Laganovska, Andis Arbidāns)

Rundāles pils restaurācija (Rundāles pils 
muzejs)

2016

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 
rekonstrukcija, restaurācija un jaunbūve 
(Processoffice, Andrius Skiezgelas 
Architecture, Lietuva; Arhitektoniskās izpētes 
grupa)

2017

Šaoliņas lidojošo mūku teātris (Austris Mailītis, 
Valters Murāns, Ints Menģelis, Kārlis Melzobs, 
Dina Suhanova, Andra Odumāne, Jekaterina 
Olonkina)

Latvijas mūsdienu arhitektūras filmu 
kolekcija

LAS pēdējo piecu gadu laikā ir izveidojusi 
vairāk nekā 75 īsfilmu par Latvijas mūsdienu 
arhitektūru kolekciju, kas tiks papildināta 
arī 2018. gadā. Apmēram 4 minūšu īsfilmās 
tiek rādīts un stāstīts par Latvijas labākajiem 
arhitektūras objektiem un nozīmīgākajiem 
procesiem un notikumiem. To atlase tiek 
veikta saskaņā ar Latvijas Arhitektūras gada 
balvas žūrijas lēmumu par katra gada balvas 
nominantiem. Filmās atainotas gan vērienīgas 
sabiedriskās ēkas, gan privātmājas, publiskie 
un privātie interjeri, restaurēti vēsturiskie 
objekti, ainavu arhitektūras piemēri, vides 
dizaina objekti, izstādes, drukāti izdevumi un 
pat televīzijas raidījumi par Latvijas arhitektūru 
un pilsētvidi. Filmās redzamo papildina 
sarunas ar projektu arhitektiem.
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Lietotne Latvijas arhitektūras ceļvedis 
Arhiguide

Ir izveidots Latvijas arhitektūras ceļvedis 
mobilās lietotnes formātā (App Store/ 
Android Apps: arhiguide). Aplikācijā jau 
iegūstama informācija par Vecrīgas un Rīgas 
centra arhitektūru. Informācija regulāri tiek 
papildināta un aktualizēta. Plānots ceļvedi 
paplašināt un ietvert tuvējo Pārdaugavu, kā 
arī lietotnē ievietot informāciju par Latvijas 
Arhitektūras gada balvai iesniegtajiem un 
apbalvotajiem objektiem. Ceļvedī paredzētas 
arī tematiskās sadaļas, piemēram, Koka Rīga, 
Modernisms, Rīgas dārzi un parki, Jūgendstils.

Pasaules arhitektūras dienas atzīmēšana

Katru gadu oktobra pirmajā pirmdienā tiek 
atzīmēta Pasaules arhitektūras diena. LAS 
to atzīmē ar pasākumu kopu (semināriem, 
lekcijām un izstādēm) gan Rīgā, gan arī ar 
īpašu Arhitektūras dienas programmu katru 
gadu kādā citā no Latvijas pilsētām. 

2015. gadā Cesvainē. Informatīvas lekcijas, 
radošas darbnīcas

2016. gadā Kuldīgā. Zinātniski praktiskā 
konference “Degradēto teritoriju integrēšana 
pilsētu vēsturiskajos centros”

2017. gadā Krāslavā. Lekciju cikls “Sakrālās 
arhitektūras mantojums” 

Pavadoša ir Latvijas Arhitektūras gada balvas 
nominantu izstāde.

Izstādes Arhitektu namā

2015. gads

02.08.–03.09. – “Conversation: Estonian 
Contemporary Architecture”

04.09.–04.10. – arhitektes/gleznotājas 
Viktorijas Priļenskas personālizstāde “Portreti”

2016. gads

15.01.–12.02. – arhitekta Vladimira Volkova 
personālizstāde „Gleznas un projekti“ 

31.03.–28.04. – arhitektes Lauma Lele un Aija 
Bernharde – mākslas izstāde 

06.04.–17.04.2017. – LASK fotogrāfiju izstāde

24.05.–31.05. – māksliniece Katrīna Čemme 
“Between Shapes/ Between Forms”

13.10.–15.11. – arhitekta Oļģerta Kraukļa 
akvareļu, grafiku un zīmējumu personālizstāde  
„Atmiņas par Jūrmalu”

22.11.–20.12. – arhitekta Viktora Rimšas 
personālizstāde

2017. gads

20.04.–13.04.2018. – LASK fotogrāfiju izstāde

03.06. – Margrietas Dreiblates LMA 
diplomdarbs–performance “GolfClayderman 
“Rīta TV pārraide””

15.12.–12.01.2018. – albāņu mākslinieka 
Saimira Ahmeti foto izstāde

20.12.–12.01.2018. – arhitekta Ivara Bumbiera 
akvareļu un zīmējumu izstāde “Refleksijas”

2018. gads

13.04.–10.04.2019. – 8. LASK darbu izstāde

3. Latvijas arhitektūras popularizēšana 
ārzemēs

Latvijas Arhitektūras gada balvas nominantu 
izstādes Tallinā un Viļņā

Latvijas Arhitektūras gada balvas nominantu 
izstādes tiek pielāgotas ceļojošo izstāžu 
formātam un eksponētas gan dažādās 
Latvijas vietās, gan Igaunijā un Lietuvā, gan arī 
Baltkrievijā.

2016. gadā izstāde Tallinā

2017. gadā izstāde Viļņā Lietuvas Arhitektu 
savienības nama telpās un Tallinā Telliskivi 
radošajā kvartālā kā Tallinas Arhitektūras 
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biennāles programmas sastāvdaļa, ko 
papildināja arī Latvijas Arhitektūras gada 
balvas 2017 laureāta Austra Mailīša lekcija.

Dalība Venēcijas biennāles starptautiskajās 
arhitektūras izstādēs

Kultūras ministrija, piesaistot LAS, nodrošina 
Latvijas ekspozīciju Venēcijas biennāles 
starptautiskajā arhitektūras izstādē. LAS 
deleģē savu pārstāvi žūrijā Kultūras ministrijas 
rīkotajam konkursam par Latvijas ekspozīcijas 
ideju un organizāciju Venēcijas biennāles 
starptautiskajā arhitektūras izstādē.

2016

Baltijas paviljons (kuratori Kārlis Bērziņš, 
Jurga Daubaraite, Petras Išora, Ona 
Lozuraityte, Niklāvs Paegle, Dagnija Smilga, 
Johan Tali, Laila Zariņa, Jonas Žukauskas). 
Pirmo reizi Baltijas valstis veidoja kopā vienotu 
ekspozīciju ar kopīgu kuratoru komandu. 
Ekspozīcijas tēma bija pats Baltijas reģions, 
uzsverot lielos, galvenokārt padomju laikā 
tapušos un nākotnē iecerētos infrastruktūras 
objektus. Ekspozīcijas piedāvāto tēmu 
loks ietvēra gan Rail Baltica ambīcijas, gan 
speciālās ekonomiskās zonas, gan minerālo 
resursu ieguves prognozes.

2018

100 gadi kopā un atsevišķi (kuratori Matīss 
Groskaufmanis, Evelīna Ozola, Gundega 
Laiviņa, Anda Skrējāne). Ekspozīcijā tiek 
pētīts un analizēts, kā ideoloģiski pagrieziena 
punkti pēdējo simts gadu laikā daudzdzīvokļu 
namu arhitektūras projektos un procesos 
ir iemiesojuši dažādas idejas par sadzīvi un 
nācijas veidošanu.

Platforma Latvijas arhitektūrai

Tiek strādāts pie Platformas Latvijas 
arhitektūrai izveides, kuras pamatā ir Latvijas 
mūsdienu arhitektūras piemēru antoloģija 
ar iespēju par katru platformā pārstāvēto 
projektu uzzināt sīkāku tehnisko iespēju, 
tās autoru profilu, informāciju par arhitektu 
darbību kopumā un citiem darbiem, kā 
arī, īpaši reģistrējoties, lejuplādēt Latvijas 

arhitektūras piemēru augstas izšķirtspējas 
attēlus. Platformā plānots arī apkopot pēc 
iespējas pilnīgāku informāciju par Latvijas 
arhitektūru angļu valodā, piedāvājot gan 
oriģinālrakstus, gan saites uz publikācijām 
par Latvijas arhitektūru ārzemju medijos. 
Platformas izveides galvenais mērķis ir 
veicināt informācijas pieejamību par Latvijas 
arhitektūru ārzemju medijiem, izstāžu 
kuratoriem un citiem interesentiem, tā veicinot 
Latvijas arhitektūras atpazīstamību pasaulē.

Latvijas arhitektūru skolu plenēru organizē 
arhitektu birojs „Nams” (LAS padomes 
loceklis Sergejs Ņikiforovs) sadarbībā ar RTU 
Arhitektūras fakultāti, Rīgas Celtniecības 
koledžas Arhitektūras katedru, RISEBA ADF un 
LLU Arhitektūras un būvniecības katedru. 

2015 – 10. plenērs „Ādažu centrālās ielas 
vīzija” 

2016 – 11. plenērs „Rīgas ziemeļu vārti” 

2017 – 12. plenērs „Cēsu iela visā garumā” 

Viss par plenēriem:  
http://arhitekturasskolupleners.lv
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Grāmatu veidošanā dalību ņem LAS bied-
ri – Kolekcionāra māja. Rīga: Livonia Print: 
2016. 440 lpp. (izdevējs Zaigas Gailes birojs); 
Strautmanis, Ivars. Arhitekts starp pagātni un 
nākotni. Rīga: 2016. 326 lpp.; Jansons Gunārs 
Alfrēds. Savas dzīves piemiņai (sakārtojums A. 
Caune, I. Ose). Rīga: Latvijas Vēstures institūta 
apgāds: 2017. 480 lpp.; Zilgalvis, Jānis. Laiks 
ceļot. Latvijas sakoptākās pilis, muižas, parki 
un pastorāti. 2. daļa. Rīga: Vesta–LK, 2017.  
279 lpp.;  

Dekante, Helēna. Baznīcu ēku aprūpes grā-
mata. Latvija, IHTIS: 2017. 118 lpp.; Lejnieks, 
Jānis. Juris Monvīds Skalbergs. Divkāršais 
kūlenis. Modernisms–Postmodernisms. Rīga: 
Pētergailis, 2018. 151 lpp.; Krastiņš, Jānis. 
Jūgendstila arhitektūra Latvijā = Art Nouveau 
Architecture in Latvia. Rīga: Madris, 2018. 
304 lpp. (Latviešu un angļu valodā).

Grāmatas par arhitektūru

SPP projekti

Brīvdomīgās izglītības projekts “Skolnieks 
pētnieks pilsētnieks” ir LAS Jauno arhitektu 
iniciatīva, kas uzsākta 2009. gadā. Lai apbūvē-
tās vides veidošanas mākslā ievadītu bērnus 
un skolu jauniešus. Lai veicinātu nākamo 
pieaugušo – lietotāju, pasūtītāju un likumdevē-
ju – izpratni par arhitektūru un pilsētvidi. SPP 
zinību apguve audzē prasmes argumentēt un 
sekmē spējas sadarboties, trenē domāt un vei-
dot savstarpējās attiecības. Tikai lai cilvēcīgāk 
dzīvotu.

2017. gadā SPP kļuvis par Starptautiskās 
Arhitektu savienības izglītības programmas 
“Arhitektūra un bērni” biedru kā viens no 23 
izglītotājiem pasaulē, no Baltijas valstīm – 
vienīgais.

Pasaules arhitektūras dienā sāktais projekts 
turpmāk profesijas svētkos strādājis ar skolo-
tājiem. Divpadsmit SPP semināros apliecinā-
jumus par profesionālo pilnveidi saņēmuši 250 
pedagogi. 

2015. gadā Latvijas mākslas skolām nodots 
digitālais SPP mācību kursa metodiskais 
līdzeklis, lai tās izglītotu skolēnus arhitektūrā. 
Tajā iekļautas 24 metodikas par apbūvētās 

vides veidošanu, kur noteicējs ir tās lietotājs. 
Tās kārtotas 3 tēmās – arhitektūras māksla, 
arhitektūras pamatīpašības un arhitektūra 
pilsētvidē. No vienkāršā uz sarežģītāko. 12 
gadus vecu jauniešu secīgai skološanai izvēles 
priekšmetā viena mācību gada laikā. Tas palīdz 
ieviest pielietojamu un pamatotu domu uzbūvi 
mākslinieciski jau apdāvināto bērnu mācību 
saturā. 

Teju deviņos gados SPP arhitekti apmācījuši 
46 mācību iestāžu dažādu vecumu audzēkņus 
no visas Latvijas. Izstrādātas 42 darbnīcu me-
todikas. Ceturto sezonu turpinās SPP pulciņš 
Arhitektu namā. Kopš 2011.gada pasniegtas 
7 bērnu balvas ZIRNIS labākajiem darbiem 
Latvijas arhitektūrā.  

SPP audzēkņi: 

• bērni / skolēni / studenti / vecāki / seniori 
/ pedagogi / partneri / citi 

• 2700 mācību klasēs / 2000 publiskajos 
pasākumos / 344 dalībnieki mākslas skolu 
Valsts konkursā 
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SPP pieeja: 

• mācīšanās kā spēlēšanās

• darbnīcas / pulciņi / pasākumi / izstādes

• punkts – 3 stundas / līnija – 3 dienas

• 1–3 reizes mēnesī mācību gada periodā

• no lekcijas caur diskusiju uz praktisko 
darbu 

• darbs grupās / 1 arhitekts / 5–6 skolēni  
kā partneri

• projektu izrāde ar pamatojumu

SPP ģeogrāfija:  
Arhitektu nams / skolas / publiskās telpas / 
brīvdaba; Rīgā / tās rajonos / reģionu centros; 
pasaulē: architectureandchildren–uia.com/
latvia 

SPP mācību kurss:  
skolniekspetniekspilsetnieks.lv/storage/media/
macibas/SPP_macibu_kurss_2015.pdf 

SPP izglītības sistēmā:

2016: KM / valsts garantēta kultūras skolas 
soma

2018: IZM / VISC / kompetenču pieejā balstīts 
vispārējās izglītības saturs un standarti 

SPP pasūtītāji:

RDPAD / jauniešu iesaiste publiskās ārtelpas 
pārveides projektā USER; RPR / vidusskolēnu 
viedokļu apkopojums par Pierīgas teritoriālās 
attīstības stratēģiju

SPP atbalstītāji: 

aptuveni gadu labdarība; Sorosa fonds Latvija / 
Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā / Britu 
padome Latvijā / EK pārstāvniecība Latvijā / 
citi; Rīgas pilsētas arhitekta birojs; Valsts kul-
tūrkapitāla fonds; Kultūras ministrija; Latvijas 

Nacionālais kultūras centrs; krasuserviss.lv/
social/#908

SPP mājaslapa: skolniekspetniekspilsetnieks.lv 
 
SPP koordinatore: indra@skolniekspetniekspil-
setnieks.lv 

SPP komanda: Agnese Lāce, Antra Saknīte, 
Barbara Bula, Ieva Skadiņa, Ilva Cīrule, Ilze 
Didrihsone, Ilze Mekša, Indra Ķempe, Irbe 
Šmite, Kristiāna Urbanoviča, Liene Stikāne, 
Nora Saulespurēna, Renāte Pablaka, Rūta Aust-
riņa, Viktorija Barinova, Ivars Veinbergs, Igors 
Suhovilovs, Kārlis Narkevičs, Raimonds Saulītis, 
Zigmārs Jauja, arhitekti, Ingrīda Jansone, 
grāmatvede.
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LAS biedru kopu, klubu 
un apvienību darbība 
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Ārlietu sekcija sniedz atbalstu LAS valdei jautājumos saistībā ar LAS pārstāvniecību starptautis-
kajās organizācijās (skat. sadaļu LAS pārstāvniecība organizācijās) un sakariem ar radniecīgām 
organizācijām un kolēģiem ārzemēs. LAS ārlietu stratēģiskie mērķi ir tuvināties Eiropas Zie-
meļvalstu aliansei (Dānija, Zviedrija, Norvēģija, Somija), bet UIA struktūrā pārcelties uz 1. reģionu, 
kurā darbojas vecās Eiropas valstis. 

Senioru klubs radās 1997. gada 8. janvārī, 
sanākot kopā vecākās paaudzes arhitektiem. 
Par kluba pulcēšanās dienu izvēlējās katra 
mēneša trešo trešdienu. Kopš 2009. gada 
18. marta, atbilstoši statūtiem, Senioru kluba 
vadītāja Biruta Burčika pārstāv kopas intere-
ses LAS padomē.

Kluba sanāksmes norit neformālā gaisotnē, 
brīvi improvizējot tematus un notikumus. 
Interešu loks, galvenokārt, ir kultūrvēsture un 
mūsdienu aktivitātes. Pārskata periodā bijušas 
divdesmit “Senioru trešdienas”. Esam pateicīgi 
LAS par iespēju pulcēties Arhitektu nama 
telpās, kā arī par laipno uzņemšanu. 2017. 
gada 20. decembrī Ziemassvētku sarīkojumā 
Senioru klubs atzīmēja 20 gadu darbību.

Savu fizisko un materiālo iespēju robežās 
esam organizējuši vairākas ekskursijas:

2015. gada 26. augustā – Ziemeļvidzeme: Mēri, 
Gaujiena, Zvārtava, Aumeisteri, Smiltene;

2016. gada 18., 19. maijā – Lībiešu krasts: 
Jūrkalne, Mazirbe, Kolka, Roja;

2017. gada 22. februārī – Raiņa un Aspazijas 
māja Rīgā, Baznīcas ielā, Mg. phil. Gaidas 
Jablovskas stāstījums; 
 
18. maijā – muzeji Jūrmalā: Mākslas stacija 
“Dubulti”, Aspazijas māja Dubultos,Raiņa un 
Aspazijas vasarnīca Majoros, Kristapa Morber-
ga villa Dzintaros, Dzintaru koncertzāle;

18. augustā – Latgale: Lūznavas muiža, Zosnas 
muiža, Mākoņkalns.

Esam piedalījušies arī LAS rīkotajās Arhitek-
tūras dienās.

Bija arī neveiksme – piedzīvojām atteikumu 
apmeklēt Rīgas pils restaurētās telpas pirms 
Valsts prezidenta darbības sākšanās pilī, lai 
gan bijām rūpīgi gatavojušies, izpildot visus 
organizatoriskos noteikumus. Mūs vajadzēja 
uzaicināt, ne atteikt. Temats pārdomām…

Īpaši esam gandarīti, ka izdevās realizēt ieceri 
uzstādīt piemiņas plāksni mūsu izcilajam 
pedagogam tēlniekam Kārlim Baumanim viņa 
dzimtajā vietā Raunā. Ieceri varējām realizēt, 
pateicoties firmas KNAUF, Raunas pašvaldības 
un vairāku arhitektu ziedojumiem. Plāksnes 
atklāšanas svinības Raunā notika 2016. gada 
24. septembrī. Ieceres autori – tēlniece Olita 
Nigule, arhitekts Teodors Nigulis. 

Mēs visi esam “mākslinieki”, daži īpaši ražīgi. 
Ivars Bumbiers mūs ir iepriecinājis ar saviem 
darbiem trešdienas sanāksmē 2017. gada 15. 
martā un Ziemassvētkos 20. decembrī. 2018. 
gada 22. februārī Aspazijas mājā Dubultos 
atklāja Oļģerta Kraukļa akvareļu izstādi. 

Neskatoties uz mūsu gadu nastu un 
sadzīviskām problēmām, cenšamies sev un 
ap sevi radīt pozitīvu gaisotni. Iespēju robežās 
baudām dzīvi.

Ārlietu sekcija

Senioru klubs 
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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. Pārskata 
perioda vienīgais šīs apvienības aktīvs ir izveidotais projekts „Skolnieks pētnieks pilsētnieks”, kur 
JAA biedri nodarbojas bērnu un jauniešu izglītošanā. Projekta veiksmes stāsta pamatā ir laba 
organizatoriskā puse, papildus finansējuma piesaistīšana un iesaistīto arhitektu pašatdeve.

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

• 2016. gada 12.–19.marts – Vigo di FASA 
ciemats Itālijā, 1400 m virs jūras līmeņa.

• 2017. gada 4.–11. marts – Val d’Isere 
Francijā, viens no senākajiem (1936. g.) 
kūrortiem.

• 2018. gada 3.–10. marts – Les ARCS 
kūrorts Francijā, mītnes vieta 2000 m virs 
jūras līmeņa.

Pēdējais brauciens bija LASK atjaunotās 
darbības 18. gadskārta. Kopš 2014. gada kluba 
biedra Viestura Brieža piedāvātais pakalpo-
jums ar savu transportu nogādāt slēpošanas 
inventāru nodarbībām paredzētā vietā, kļuvis 
par komforta etalonu visām sekojošām brauk-
šanas reizēm. Braucienu norisēs LASK pieņem 
būvmateriālu ražotāju firmas KNAUF piedā-
vāto finansiālo atbalstu, samazinot arhitektu 
dalības izmaksas, bagātinot sadzīvisko vakaru 
norises u.c. Firmu KNAUF braucienos pārstāv 
Ivars Zapoļskis.

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

Pēc katra brauciena Arhitektu namā tiek sarī-
kota dalībnieku foto izstāde.

Slēpotāju klubs

Jauno arhitektu apvienība (JAA)

Restaurācijas kopa/sekcija dibināta 2009. 
gada 8. aprīlī, lai rosinātu informācijas apmaiņu 
ar vēsturisku ēku un vietu restaurācijas prob-
lemātiku saistīto speciālistu vidē.

Pārskata periodā kopīgas Sekcijas aktivitātes 
un tālāka attīstība vai paplašināšanās nav 
notikušas. Sekcijas dalībnieki darbojušies 
individuāli. 2016. un 2017. gadā izstrādāti risi-
nājumi, kā arī veikta autoruzraudzība Latvijas 
Arhitektu savienības ēkas Torņa ielā 11 logu 
restaurācijai (arhitekts Artūrs Lapiņš).

Līdztekus praktiskai darbībai norisinājusies 
pētnieciskā darbība un izglītošana. Sagata-
voti un lasīti referāti: Artūrs Lapiņš – “The 
Medieval Bi–petal Head Nail”, kopā ar How C., 
Bolle C., Léotard J.–M., 2016 un “Cesis Castle, 
Latvia: Historical Techniques in the Medieval 
Structural Ceramics Revealed”, Kembridžā 
2017; “Latvijas Nacionālā mākslas muzeja logu 
restaurācija un modernizācija” un “Turaidas 
pils Ziemeļaustrumu korpusa atjaunošana”, 
2016; “Cēsu pils aizsardzības spējas 16. 
gadsimtā. Apšaudes lauka modelēšana”, 2016; 

Restauratoru kopa
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Augšdaugavas reģiona arhitektu kopa 

“Architectural artistic research in the process 
of restoration – reconstruction of the building 
of Latvian National Museum of Art. Finds, 
discoveries, realization”, Viļņā, kopā ar Mg. art 
Viju Strupuli, 2016; “Cēsu pils viduslaiku būv-
keramika”, 2017; “Riga Castle – the Fortress 
between two Fortresses”, Flensburgā, 2017; 
Reinis Liepiņš – “3D skanēšanas metodes 
pielietojums Rīgas preču stacijas – Hanzas 
Perona rekonstrukcijas projekta izstrādē un 
būvniecībā “, Trondheimā, 2017; saistībā ar 
“Rīgas pils Kastelas / LNVM restaurācijas pro-
jekta attīstību” – “Muzeja izveide Rīgas pils Ka-
stelā. Izpēte. Projekts. 3D modeļa pielietojums 
vēsturiskas ēkas rekonstrukcijā”, 2016, “Rīgas 
Pils Kastela. Muzeja tehnoloģiju iespaids uz 
vēsturisko substanci”, 2017 un “Ilgtspējīgas 
ekspozīcijas iekārtošanas iespējas Rīgas 
pils Kastelā”, 2018. Arhitekts Pēteris Blūms 
vadījis tematiskās studiju nodarbības (lekcija + 
apskate pilsētvidē) ārvalstu speciālistu studiju 
grupām pa dažādām Rīgas vietām; sagatavojis 
priekšlasījumu tēmas un nolasījis vairāk kā 
20 lekcijas par vecu koka māju atjaunošanas 
pamatprincipiem, par Latvijas pilsdrupu atjau-
nošanas iespējām, par arhitektūras mantojuma 
saglabāšanas principiem un praksi Latvijā vie-
tējās un starptautiskās konferencēs, seminā-
ros un plenēros. Līdztekus tam, Pēteris Blūms 
raidījumam “Adreses” sagatavojis stāstījumus 
par īpaši vērtīgam vietām (Morberga vasarnīca 
Jūrmalā, Dannenšterna nams, Paula Bastiona 
vieta Rīgā, Jelgavas pils – LLU reprezentācijas 
telpas). Arhitekts Ēriks  Cērpiņš  EZZ finanšu 
instrumenta programmas „Kultūras un dabas 
mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” 
ietvaros noslēguma pasākumā uzstājies ar zi-
ņojumu par Elejas muižas apbūves restaurāciju 
“No vīzijas un ieceres līdz projekta realizācijai” 

(03.09.2016.). Jelgavas vecpilsētas svētkiem 
sagatavots ziņojums par Jelgavas vēsturisko 
apbūvi un tās saglabāšanu  (2016.), par Kurze-
mes  restaurācijas centra vīziju un realizāciju 
(2017.). 2017. gada Eiropas kultūras manto-
juma dienas atklāšanas pasākumā stāstīts 
publikai par pieredzi Raiņa muzejā  “Tadenava”. 

Birojam “Vecumnieks un Bērziņi” 2018. gadā 
plānots referāts par darbu ar Rīgas brāļu kapu 
depozitārijiem Rīgas Pieminekļu aģentūras 
konferencē. 

Reinis Liepiņš piedalījies Japānas arhitektū-
ras žurnāla “A+U” Latvijas arhitektūrai veltīta 
numura izveidē, galvenokārt fokusējoties uz 
pārbūvēm un ēkām vēsturiskā vidē (2016). R. 
Liepiņš pētījis muzeju izveidi un pastāvēšanu 
vēsturiskās ēkās, apzinot Rīgas pilij analogus 
piemērus Eiropā, kā arī veicis Eiropas konser-
vācijas un pārbūves arhitektūras popularizēša-
nu, izmantojot sociālo tīklu platformu.

Restaurācijas sekcijas biedri piedalījušies 
restaurācijas projektu izstrādē. Arhitekti Dainis 
Bērziņš un Edvīns Vecumnieks turpinājuši 
darbu pie Lestenes baznīcas interjera atjau-
nošanas. Arhitekte Helēna Dekante strādājusi 
pie Āraišu baznīcas interjera restaurācijas. 
Arhitekts Ēriks Cērpiņš sniedzis regulāras 
konsultācijas draudzei par Dubultu baznīcas  
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu (2016.-
2017.).

Restaurācijas sekcija sagaida jaunu biedru in-
teresi par kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes 
un atjaunošanas tēmu un ir atvērta jaunām 
iniciatīvām nākotnē.

Nav ziņu par kopas darbību. 
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IEŅĒMUMI

Biedru nauda

2017 2016 2015

Biedru nauda 12 256 14 256 14 121

Kopā: 12 256 14 256 14 121

Saņemtie ziedojumi

Darbības veiDs 2017 2016 2015

Mērķziedojumi 21 220 9 156 8 700

Ziedojumi neierobežotai lietošanai 2 655 9 680 3 619

Kopā: 23 875 18 836 12 319

Saņemtās dotācijas

2017 2016 2015

Dotācijas no Kultūras ministrijas 71 594 55 000 4 342

Dotācijas no Kultūrkapitāla fonda 66 174 42 343 114 046

Pārējās dotācijas 8 901 3 496 0

Kopā: 146 669 100 839 118 388

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

2017 2016 2015

Ieņēmumi no konkursu organizēšanas 12 099 13 742 16 980

Ieņēmumi no izstāžu, semināru organizēšanas 31 747 39 496 6 498

Ieņēmumi no telpu nomas 28 699 29 292 34 696

Dažādi ieņēmumi 2 463 1 766 7 139

Kopā: 75 008 84 296 65 313

Citi ieņēmumi

2017 2016 2015

Ieņēmumi no sertifikācijas 83 623  70 064 84 827

Ieņēmumi no sertifikātu iegādes starpības 0 957 723

Ieņēmumi no gada skates organizēšanas 26 138 36 425 46 190

Ieņēmumi no “Skolnieks pētnieks pilsētnieks” darbības 3 270 4 427 0

Konta korekcija–deponēto algu norakstīšana 0 3 350 0

Citi ieņēmumi 1 463 2 503 911

Kopā: 114 494 117 726 132 651

IZDEVUMI

Algas

2017 2016 2015

Administrācijas un personāla algas 54 809 41 093 32 943

Sertificēšanas centra darbinieku un ekspertu samaksa 39 961 30 836 20 813

Projektu darbinieku algas 23 604 18 706 18 177

Kopā: 118 374 90 635 71 933

Sociālās apdrošināšanas maksājumi

2017 2016 2015

Administrācijas algu VSAOI 13 375 10 400 7 772

Sertificēšanas centra darbinieku un ekspertu līgumu VSAOI 9 422 7 240 4 905

Projektu darbinieku VSAOI 5 686 4 413 4 363

Kopā: 28 483 22 053 17 040

Budžets 2015.–2017. gads
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Pamatlīdzekļi

2017 2016 2015

Pamatlīdzekļi un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norak-
stīšana

1 370 1 679 1 252

Kopā: 1 370 1 679 1 252

Citi izdevumi

2017 2016 2015

Izdevumi statūtos paredzēto mērķu veikšanai, t.sk.

LAS kongresa organizēšana 0 0 1 478

LAS labāko darbu skates organizēšana 40 183 43 694 55 603

LAS sadarbība ar starptautiskām organizācijām 1 207 5 272 4 314

Kultūras, sporta, radošo u.c. pasākumu organizēšana 1 844 3 127 570

Jauno arhitektu pasākumu organizēšana 6 151 11 376 4 908

Izglītības pasākumu organizēšana 7 382 10 648 1 447

LAS Senioru pasākumu organizēšana 220 150 150

Kopā: 56 987 74 267 68 470

Projektu izdevumi, t.sk.

Valsts kultūrkapitāla fonda projekti 45 265 21 966 91 428

Kultūras ministrijas projekti 60 437 53 023 0

Kopā: 105 702 74 989 91 428

Zemes un telpu nomas izdevumi 1 558 1 437 1 437

Kopā: 1 558 1 437 1 437

Izdevumi par dažādiem pakalpojumiem, t.sk.

Konkursu organizēšanas izdevumi 4 165 15 430 11 456

Sertificēšanas centra izdevumi 29 911 6 527 4 814

Kopā: 34 076 21 957 16 270

Ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi

Apsaimniekošanas izdevumi 4 586 4 063 3 473

Izdevumi par elektrību 2 857 2 923 4 027

Izdevumi par siltumenerģiju 7 449 7 293 7 600

Izdevumi par apsardzi 727 813 748

Citi ēkas uzturēšanas izdevumi 4 915 1 772 4 201

Apdrošināšanas izdevumi 606 626 1 045

Telpu remonts 25 414 15 926 4 000

Kopā: 46 554 33 416 25 094

Administratīvie izdevumi

Grāmatvedības izdevumi 10 750 9 600 7 399

Komandējumu izdevumi 145 0 1 867

Mājaslapas uzturēšanas izdevumi 946 949 890

Dažādi saimnieciskie izdevumi 886 2 276 2 846

Sakaru izdevumi 1 469 1 250 855

Kantora izdevumi 367 1 162 623

Juristu pakalpojumi 350 28 0

Revīzijas izdevumi 700 700 700

Bankas komisijas 508 482 606

Izdevumi no valūtas kursu svārstībām 47 0 37

Samaksātās soda naudas 167 103 138
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Kopā: 16 335 16 550 15 961 

Samaksātie procenti par izpirkumu 251 147 1 240

Kopā: 251 147 1 240

Ziedojumi citām organizācijām vai personām 419 424 0

Kopā: 419 424 0

Citi izdevumi (t.sk. biedru naudas zaudējumi no atskaitītajiem 
biedriem)

2 860 1 084 13 802*

Norakstīti šaubīgie parādnieki 3 066 6 983 0

Kopā: 5 926 8 067 13 802

KOPĀ 267 808 216 359 233 702

* saskaņā ar valdes lēmumu tika norakstīti parādi vecāki par periodu līdz 2000.gadam, kuri tiek uzskatīti par neatgūstamiem

NODOKLIS

2017 2016 2015

Nekustamā īpašuma nodoklis 4 740 4 235 3 482

Kopā: 4 740 4 235 3 482

2015
Kont.  
valūta

Partneris Maksājuma mērķis Summa

EUR Bīviņš Atis Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem  7,16

EUR Rauhvargere Vita Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem  34,32

EUR Kovisāre Dace Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem  200,00

EUR Kronbergs Andris Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem  23,58

EUR PAS DE MARQUE, SIA Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem  100,00

EUR Rožulapa Elīna Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem  3200,00

EUR Krišāne Maiga Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem  40,00

EUR Upaciere Olita Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem  3,58

EUR Ceplīte Daina Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem  3,58

EUR Ozoliņa Gunta Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem  7,16

EUR KNAUF, SIA BAUA pasākumu nodrošināšanai  2000,00

EUR Kovisāre Dace Mērķziedojums LAS juridisko izdevumu segšanai  900,00

EUR Krāsu serviss, SIA Skolnieks.Pētnieks.Pilsētnieks projektam  5800,00

 12319,38

1

2015
Kont.  
valūta

Partneris Maksājuma mērķis Summa
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EUR Ozoliņa Gunta Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem  7,16

EUR KNAUF, SIA BAUA pasākumu nodrošināšanai  2000,00

EUR Kovisāre Dace Mērķziedojums LAS juridisko izdevumu segšanai  900,00

EUR Krāsu serviss, SIA Skolnieks.Pētnieks.Pilsētnieks projektam  5800,00

 12319,38
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2015
Kont.  
valūta

Partneris Maksājuma mērķis Summa

EUR Bīviņš Atis Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem  7,16

EUR Rauhvargere Vita Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem  34,32

EUR Kovisāre Dace Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem  200,00

EUR Kronbergs Andris Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem  23,58

EUR PAS DE MARQUE, SIA Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem  100,00
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EUR Ozoliņa Gunta Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem  7,16
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EUR Krāsu serviss, SIA Skolnieks.Pētnieks.Pilsētnieks projektam  5800,00

 12319,38

1

Ziedojumi 2015 
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2016
Kont.  
valūta

Partneris Maksājuma mērķis Summa

EUR ER3, SIA Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem  4000,00

EUR Holcmane Velta Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem  8,58

EUR KNAUF, SIA Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem  2700,00

EUR Krišāne Maiga Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem  50,00

EUR Kronbergs Andris Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem  21,00

EUR NAMS, SIA Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem  500,00

EUR Rožulapa Elīna Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem  2400,00

EUR Rūtīte Brigita Arhitektu nama remontam 2016  50,00

EUR Stuce Tamāra Arhitektu nama remontam 2016  15,00

EUR MARK ARHITEKTI, SIA Arhitektu nama remontam 2016  500,00

EUR Kļešņina Ludmila Arhitektu nama remontam 2016  10,00

EUR Levāne Sandra Arhitektu nama remontam 2016  150,00

EUR Graudiņš Jānis Arhitektu nama remontam 2016  100,00

EUR Asberga Klitija Arhitektu nama remontam 2016  50,00

EUR ARHITEKTA J.POGAS BIROJS, SIA Arhitektu nama remontam 2016  500,00

EUR Valle Renāte Arhitektu nama remontam 2016  50,00

EUR ARPLAN, SIA Arhitektu nama remontam 2016  300,00

EUR Jansone Areta Arhitektu nama remontam 2016  20,00

EUR ARHIS ARHITEKTI, SIA Arhitektu nama remontam 2016  500,00

EUR DIDRIHSONS ARHITEKTI, SIA Arhitektu nama remontam 2016  500,00

EUR SARMA&NORDE Arhitekti, SIA Arhitektu nama remontam 2016  500,00

EUR Mucenieks Aleksandrs Arhitektu nama remontam 2016  20,00

EUR ER3, SIA Arhitektu nama remontam 2016  500,00

EUR Zenico projekts, SIA Arhitektu nama remontam 2016  500,00

EUR UPB, AS Arhitektu nama remontam 2016  500,00

EUR Krāsu serviss, SIA Skolnieks.Pētnieks.Pilsētnieks projektam  3141,00

EUR Bērziņš Dainis Kārļa Baumaņa piemiņas plāksnei Raunā  150,00

EUR Dambis Juris Kārļa Baumaņa piemiņas plāksnei Raunā  100,00

EUR Vecumnieks Edvīns Harijs Kārļa Baumaņa piemiņas plāksnei Raunā  100,00

EUR Timermanis Imants Kārļa Baumaņa piemiņas plāksnei Raunā  100,00

EUR MARK ARHITEKTI, SIA Aarhitektūras eksporta veicināšanai  800,00

 18835,58

1

2016
Kont.  
valūta

Partneris Maksājuma mērķis Summa
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2016
Kont.  
valūta

Partneris Maksājuma mērķis Summa
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Ziedojumi 2016 
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2017
Summa
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2

Ziedojumi 2017

2017
Kont.  
valūta

Partneris Maksājuma mērķis

EUR Holcmane Velta Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem

EUR KNAUF, SIA Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem

EUR Lejniece Irēna Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem

EUR KNAUF, SIA Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem

EUR Treimane Zanda Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem

EUR Jansone Areta Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem

EUR Dripe Jānis Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem

EUR Kronbergs Andris Ziedojums statūtos noteiktajiem mērķiem

EUR Royal design generation, SIA Arhitektu nama remontam 2017 - M. Banders

EUR Lejnieks Jānis Arhitektu nama remontam 2017

EUR ARHITEKTA J.POGAS BIROJS, SIA Arhitektu nama remontam 2017

EUR Sūna Gints Arhitektu nama remontam 2017

EUR Levāne Sandra Arhitektu nama remontam 2017

EUR ARHITEKTA J.POGAS BIROJS, SIA Arhitektu nama remontam 2017

EUR Valle Renāte Arhitektu nama remontam 2017.

EUR Rutkis Jānis Arhitektu nama remontam 2017 - Jānis Rutkis

EUR DIDRIHSONS ARHITEKTI, SIA Arhitektu nama remontam 2017

EUR NAMS, SIA Arhitektu nama remontam 2017

EUR Mailītis A.I.I.M., SIA Arhitektu nama remontam 2017

EUR Mucenieks Aleksandrs Arhitektu nama remontam 2017

EUR ARHITEKTU BIROJS VECUMNIEKS & BĒRZIŅI, SIA Arhitektu nama remontam 2017

EUR BALTRADE, SIA Arhitektu nama remontam 2017

EUR SARMA&NORDE Arhitekti, SIA Arhitektu nama remontam 2017

EUR ARHITEKTS MUIŽZEMNIEKS, SIA Arhitektu nama remontam 2017

EUR Tectum, SIA Arhitektu nama remontam 2017

EUR ARPLAN, SIA Arhitektu nama remontam 2017

EUR Krastiņa Maija Arhitektu nama remontam 2017

EUR MERKS, SIA TAB Tallina un BAUA Viļņa

EUR Krāsu serviss, SIA Skolnieks.Pētnieks.Pilsētnieks projektam

EUR IDEA HOUSE, SIA LAS arhitektūras nedēļas pasākumiem

1
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Telpu apsaimniekošana

LAS īpašumā un rīcībā esošo telpu apsaimniekošanu kopš 2012. gada 1. decembra veic pati 
Latvijas Arhitektu savienība. Apsaimniekošanu nodrošina namzinis un 1 dežurante/apkopēja. 

Biedrības gada pārskata revīziju kopš 2010. gada veic zvērināta revidente Ģertrūde Deniņa, 
“Baltaudits” Ģertrūdes Deniņas Zvērinātu revidentu birojs, izņēmums – 2017. gadā zvērināta 
revidente Anita Kaņepa, SIA “AKA Revīzija”.

Iznomāšanai piemērotās telpas izmanto sekojoši komercnomnieki:

Torņa ielā 11 (LAS īpašums):

• Arhitektūras birojs „VV Projekts” SIA

• Tūrisma firma „Jauni rakursi” SIA

• Zīmēšanas studija „Zīmulis un ota” SIA

 
Torņa ielā 15 (Rīgas pilsētas īpašums):

• Suvenīru veikals „Fashion Gifts” SIA

• Arhitektūras birojs „Birojs A” SIA

 
LAS Sertificēšanas centrs

Aldaru ielā 12/14 (LAS īpašums):

• Jekaterina Teivāne-Gilova

• Andra Marta Babre



Piezīmes



Atbalsta



Reģ. numurs: LV40008005792
Torņa iela 11, Rīga LV-1050, Latvija
latarh@latarh.lv
www.latarh.lv


