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LAS 100:  
2024. gada 
februārī 

Biedrība Latvijas Arhitektu savienība (LAS) ir vienīgā arhitektu 
profesionālā organizācija Latvijā. LAS dibināta 1924. gadā. 
Šobrīd (2022. gadā) biedrībā reģistrēti 413 biedri – profesionāli 
arhitekti, seniori, tikko augstskolas beiguši jauni profesionāļi, kā 
arī augstskolu mācībspēki.  

Organizācijas galvenie darbības virzieni ir arhitektu 
profesionālo interešu pārstāvēšana, arhitektu sertificēšana un 
arhitektūras nozares attīstība un popularizēšana. LAS mērķi ir 
apvienot un koordinēt Latvijas arhitektu un sabiedrības 
centienus arhitektūras un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā, 
izkopšanā un tālākā attīstībā, veicināt arhitekta profesijas 
līdzdalību kultūras, saimnieciskajā un sociālajā dzīvē. LAS aktīvi 
līdzdarbojas būvniecības regulējuma veidošanā un profesionālās 
prakses vadlīniju izstrādē.  

Latvijas Arhitektu savienība (LAS) vienlaikus darbojas dažādās 
nozares jomās: normatīvie akti un likumdošana, arhitektūras 
konkursi, arhitektu tālākizglītība, kā arī dažādos arhitektūras 
popularizēšanas projektos Arhitektūras informācijas centra 
ietvaros.  Darbā tiek izmantots LAS administrācijas un arī citu 
piesaistīto speciālistu apmaksātais darbs, kā arī LAS biedru 
brīvprātīgais darbs. Projektu finansējums tiek piesaistīts no 
dažādiem avotiem – LR Kultūras ministrijas, Valsts 
Kultūrkapitāla fonda (VKKF), arī privātu ziedotāju un sponsoru 
līdzekļiem.  

 

LAS darbības pārskats katru gadu tiek iesniegts Kultūras 
ministrijai un VKKF. Informācija tiks papildināta ar finansu 
izlietojumu un kopējo pārskatu pēc ikgadējās grāmatvedības 
revīzijas.  

LAS Sertificēšanas centra pārskats tiks publicēts atseviški – to 
katru gadu iesniedz Ekonomikas ministrijai. 
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 SATURS 
Pārvaldes struktūra 

− Padome 
− LAS prezidents  
− Valde 
− Pastāvīgie darbinieki : LAS 
− Pastāvīgie darbinieki : Sertificēšanas centrs 

Komisijas 

− Revīzijas komisija 
− Ētikas komisija 
− Profesionālās atzinības komisija 

LAS biedri – Statistika un apbalvojumi 

Arhitektūras nozares normatīvā bāze  

Dalība organizācijās 

− Latvijas Radošo savienību padome (LRSP) 
− Latvijas Būvniecības padome (LBP) 
− Latvijas Nacionālā arhitektūras padome (NAP) 
− Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības 

padome (RVC SAP) 
− Pieminekļu, piemiņas zīmju un piemiņas vietu izveides 

konsultatīvā padome 

Konsultatīvo un juridisko pakalpojumu un 
kompetences attīstīšana 

Pētījumi: Arhitektu prakse Latvijā, 2017.–2022. gada pārskats 

Arhitektūras konkursi: LAS atbalstītie konkursi 2022 

Arhitektūras popularizēšana 

Informatīvās platformas 

− latarh.lv 
− Sociālie tīkli 
− LANA - Latvijas arhitektūras notikumu apkārtraksts 

Lekcijas un semināri 

− Lekciju cikls radošajā kvartālā Provodņiks 
− Diskusijas 
− Ekskursijas 
− Baltic Bubble  
− Pasaules arhitektūras diena - Siguldā 



 

 
     Latvijas Arhitektu savienības 2022. gada darbības pārskats                |   4 

Latvijas Arhitektūras gada balva #LAGB2022 

− Filmu kolekcija par Latvijas mūsdienu arhitektūru  
− LAGB2022 nedēļa 3.-7. oktobris 
− Diskusijas un lekcijas 
− Notikumi un izstādes 
− Arhitektūras profesionāļu atvērtās lekcijas: 

Brīvdomīgās izglītības projekts Skolnieks. Pētnieks. 
Pilsētnieks (SPP)  

Izstādes un notikumi 

− Izstāde: Latvijas Arhitektūras gada balva 2022 
− Izstāde: Re:Vīzija 
− Izstāde: Holistic renovation of modernism housing 
− Torņa ielas svētki 
− Baltās naktis - Arhitektu nakts 

Starptautiski arhitektūras pasākumi: 

− BAUA AWARDS – Baltijas Arhitektu savienību 
asociācijas balva 

− BAUA organizētā izstāde “Holistic renovation of 
modernism housing”  

Pārstāvniecība starptautiskās organizācijās 

− UIA, UIA Ģenerālā asambleja Madridē 
− ACE  
− BAUA 

Jaunā Eiropas Bauhaus (JEB) Latvijas kontaktpunkta 
darbības progresa pārskats  

Arhitektu nams 
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PĀRVALDES 
STRUKTŪRA 

LAS veido tās biedru kopums. Augstākā lēmējinstitūcija ir 
biedru kopsapulce jeb kongress, kas tiek sasaukts reizi trīs 
gados. Kongresu starplaikā LAS lēmējinstitūcija ir padome, 
izpildinstitūcija – valde. Latvijas Arhitektu savienībā darbojas 
Ētikas un Revīzijas komisija, kā arī Sertificēšanas centrs. 

 

Padome Padome sastāv no 30 līdz 60 LAS biedriem, no kuriem daļu 
ievēl kongress, savukārt pārējos locekļus kooptē padome. 
Padome lēmumus pieņem ar balsojumu sēdēs, kas ir atklātas 
un tiek protokolētas. Sēžu protokoli ir pieejami visiem LAS 
biedriem. Padomes darbību regulē Padomes nolikums. 

Padomes sastāvs (2022. gadā):  

Juris Poga, Gatis Didrihsons, Gunta Grikmane, Viktors 
Valgums, Andris Kronbergs, Elīna Rožulapa, Uģis Bratuškins, 
Reinis Liepiņš, Sandra Treija, Artūrs Lapiņš, Edgars Bērziņš, 
Daiga Dzedone, Brigita Bula, Madara Gibze, Ingurds Lazdiņš, 
Velta Holcmane, Jānis Krastiņš, Renārs Putniņš, Jānis 
Atelbauers, Liene Adumāne-Vāvere, Juris Mitenbergs, Sergejs 
Ņikiforovs, Agnese Lāce, Raimonds Saulītis, Gvido Princis, 
Zanda Treimane, Armands Bisenieks, Ilma Valdmane, Oskars 
Vāvere, Vilnis Šlars. 

2022. gadā notika 4 padomes sēdes. 

 

LAS prezidents  
 

Prezidents ir LAS augstākā amatpersona, kuru ievēl padome. 
Prezidents pārstāv LAS saziņā ar sabiedrību, kā arī valsts un 
pašvaldību institūcijām un ārvalstu organizācijām, paužot 
savienības nostāju jautājumos, kas skar profesionālo jomu un 
LAS darbības virzienus. 

LAS prezidents šobrīd: Juris Poga  
juris.poga@latarh.lv 
 

LAS prezidenta vietnieki: Gatis Didrihsons, Gunta 
Grikmane un Viktors Valgums. 

  

mailto:juris.poga@latarh.lv
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Valde Linda Leitāne – valdes priekšsēdētāja kopš 2022. gada 
22.  februāra., biedrības darbības pārraudzība kopumā, 
Arhitektūras informācijas centra pārraudzība, projektu vadība, 
saņem atalgojumu par pilnas slodzes darba laiku. 
linda.leitane@latarh.lv 
 

Ieva Zībārte – valdes locekle, Jaunā Eiropas Bauhaus 
kontaktpunkta vadītāja, LAS pārstāvniecība ACE, saņem 
atalgojumu. 
ieva.zibarte@latarh.lv 
 

Dace Kalvāne – valdes locekle kopš 19.12.2019., 
Arhitektūras konkursu pārraudzība, saņem atalgojumu par 
nepilnas slodzes darba laiku. 
dace.kalvane@latarh.lv 
 

Anda Kursiša – valdes locekle, Arhitektu prakses 
pārraudzība, saņem atalgojumu. 
anda.kursisa@latarh.lv 
 

Dina Suhanova – valdes locekle, arhitektu 
tālākizglītības pārraudzība, nesaņem atalgojumu. 
dina.suhanova@latarh.lv 
 
 
 
 
 
Valde sastāv no 5 personām, kuru vairākums ir LAS biedri. 
Valdi un valdes priekšsēdētāju uz trīs gadu ilgu termiņu ievēl 
padome. Arī valdes sēdes ir atklātas, tiek protokolētas, un 
protokoli ir pieejami LAS biedriem. Valdes darbību regulē 
Valdes nolikums. 

 
 
 
 

mailto:linda.leitane@latarh.lv
mailto:ieva.zibarte@latarh.lv
mailto:dace.kalvane@latarh.lv
mailto:anda.kursisa@latarh.lv
mailto:dina.suhanova@latarh.lv
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Pastāvīgie 
darbinieki :  
LAS 

Ilze Klimaševska (2022. gadā pienākumus pildīja Liene 
Dobičina, Zane Mālniece) – biroja vadītāja, saņem atalgojumu 
par pilnas slodzes darba laiku. 
latarh@latarh.lv , +371 20028097 
 

Ieva Štegmane – tālāizglītības projektu vadītāja no 
02.09.2019., saņem atalgojumu par nepilnas slodzes darba 
laiku. 
seminari@latarh.lv, +371 20028097 
 

Dzintra Romanovska - projektu vadītāja asistente no 
2022., saņem atalgojumu par nepilnas slodzes darba laiku. 
 

Kristaps Puntulis - projektu vadītājs no 29.03.2019., 
saņem nepilnas slodzes atalgojumu. 
 

Daina Vilemsone - projektu vadītāja no 01.03.2016 līdz 
2022.., saņem atalgojumu par nepilnas slodes darba laiku.  
 
 

 

 

 

 

Ikviena LAS projekta realizēšanai tiek piesaistīti vajadzīgajai 
kvalifikācijai un interesēm atbilstoši speciālisti, starp tiem gan 
projektu vadītāji, gan atsevišķu projekta daļu īstenotāji. Šo 
speciālistu piesaiste notiek, slēdzot līgumus par konkrēta darba 
izpildi, tostarp autoratlīdzības līgumus. Detalizētu informāciju 
skatīt konkrētu projektu aprakstos.  

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

mailto:latarh@latarh.lv
mailto:seminari@latarh.lv
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Pastāvīgie 
darbinieki : 
Sertificēšanas 
centrs 
 

 

 

Elīna Rožulapa – Sertificēšanas centra (SC) vadītāja 
kopš 27.11.2013., saņem atalgojumu par nepilnas slodzes darba 
laiku. 
elina.rozulapa@latarh.lv  
 

Arona Tomariņa – Sertificēšanas centra vadītājas 
vietniece kopš 20.06.2017., saņem atalgojumu par nepilnas 
slodzes darba laiku. 

Iveta Zeidaka - Sertificēšanas centra referents kopš 
31.05.2019., saņem atalgojumu par nepilnas slodzes darba 
laiku. 

Sandra Blumberga - Sertificēšanas centra lietvede no 
04.10.2021., saņem atalgojumu par nepilnas slodzes darba 
laiku 

Sandra Bloka – Sertificēšanas centra lietvede no 
13.05.2019, saņem atalgojumu par pilnas slodzes darba laiku. 
lietvedis@las-sc.lv  

 

 

 

 
 

Pastāvīgie 
partneri 
 

No 2021. gada 1. maija Lesart, SIA grāmatvede Aiga 
Akermane sniedz LAS grāmatvedības pakalpojumus uz 
ārpakalpojuma līguma pamata. 

 

No 2020. gada 16. jūnija par datu aizsardzību un apstrādi LAS 

konsultē datu aizsardzības speciāliste un 
juriste Aleksandra Ivanova.  
das@latarh.lv 
 

mailto:elina.rozulapa@latarh.lv
%22mailto:
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Revīzijas  
komisija 

Revīzijas komisija ir LAS finansiālās un saimnieciskās darbības 
kontroles institūcija. Komisija revīziju veic ne retāk kā reizi 
gadā, sagatavojot atzinumu par biedrības budžetu, izvērtējot 
LAS grāmatvedības un lietvedības darbu, kā arī sniedzot 
ieteikumus finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanai. 

Revīzijas komisijā šobrīd darbojas: Māra Ābele, Rita 
Balode, Zane Koroļa, Dace Putniņa, Elizabete 
Freimane. 

 

Ētikas  
komisija 

Ētikas komisija ir LAS institūcija, kas uzrauga Arhitekta ētikas 
kodeksa ievērošanu. Kodekss nosaka arhitekta rīcību un ētikas 
principus saskaņā ar Eiropas Arhitektu padomes un Eiropas 
Parlamenta norādījumiem. Komisija gan sekmē Arhitekta 
ētikas kodeksa ievērošanu LAS biedru un sertificēto arhitektu 
vidū, gan izskata jautājumus un sniedz atzinumus par 
iespējamiem tā pārkāpumiem. Ētikas komisijas darbību regulē 
Ētikas komisijas nolikums. 

Ētikas komisijā šobrīd darbojas: Dainis Bērziņš, Linda 
Krūmiņa, Ilma Valdmane, Jānis Atelbauers, Daiga 
Dzedone, Armands Bisenieks, Ingrīda Priedīte. 

 

Profesionālās 
atzinības  
komisija 

Komisijas uzdevums ir veikt kandidātu atlasi dažādiem 
valstiski nozīmīgiem apbalvojumiem – Triju Zvaigžņu ordenim 
un tā goda zīmēm, Būvinženieru savienības organizētajai 
Būvindustrijas lielajai balvai, VKKF mūža stipendijai, kā arī 
darbam VKKF Dizaina un arhitektūras nozarē. 

Profesionālās atzinības komisijā šobrīd darbojas: Velta 
Holcmane, Linda Leitāne, Raimonds Saulītis, Madara 
Gibze, Edvīns Vecumnieks. 
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 LAS BIEDRI 

Statistika 
 

Latvijas Arhitektu savienībā 2022. gada beigās ir  

413 biedri, t.sk. 17 asociētie un 2 goda.   

No jauna uzņemti 4 biedri:  
Laura Krastiņa, Baiba Beķere, Artis Zvirgzdiņš, Elza Elīza Vītola 
 
Miruši: Juris Monvīds Skalbergs, Elmārs Salguss,  
 

Apbalvojumi  Dažādas Triju Zvaigžņu ordeņa pakāpes saņēmuši: 

Ināra Caunīte, arhitekte, "Arhitektes Ināras Caunītes 
biroja" vadītāju 

Austris Mailītis, arhitekts, arhitektu biroja "Mailitis 
Architects" vadītājs,  

Aldis Orniņš, ilggadējs Kuldīgas pilsētas arhitektu, 
restaurators 

Artūrs Lapiņš, arhitekts, SIA “Arhitektoniskās izpētes 
grupa” valdes priekšsēdētājs 

 

Valsts Kultūrkapitāla fonda mūža stipendija 2022. gadā ieguva 

Kārlis Alksnis 
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ARHITEKTŪRAS NOZARES 
NORMATĪVĀ BĀZE  
LAS pārstāvji līdzdarbojas dažādu normatīvo aktu, kas saistīti ar Būvniecības likumu, nepilnību novēršanā 
un pilnveidošanā. LAS ir atvērta sadarbībai ar būvniecības nozari pārraugošo Ekonomikas ministriju, 
Latvijas Nacionālo standartizācijas institūciju „Latvijas standarts” (LVS), Būvniecības valsts kontroles 
biroju (BVKB) un būvniecības nozari pārstāvošajām sabiedriskajām organizācijām. LAS piedalās dažādu 
tipveida risinājumu ieviešanā arhitektu prakses būvprojektēšanas līgumos un terminoloģijā. 

ARHITEKTŪRAS PROFESIONĀLO PAMATNOSTĀDŅU UZTURĒŠANA  

Kontekstā ar pastāvīgi notiekošajām izmaiņām Latvijas likumdošanā, kas regulē būvniecības jomu, 
sadarbībā ar nozares ministrijām un būvniecības jomas sabiedriskajām organizācijām, notiek intensīvs 
darbs pie labas prakses nostādņu definēšanas, paraugnolikumiem, metodiskajiem norādījumiem, u.c., 
tādējādi radot priekšnoteikumus arhitektu un saistīto speciālistu prakses jautājumu sakārtošanai.  

LAS turpina darbu pie Arhitektūras politikas izstrādes un nostādņu uzturēšanas, tai skaitā turpinās darbs 
pie Arhitektūras likuma izstrādes. Norisinās: 

• Līdzdalība nozares normatīvās bāzes izstrādē; 
• Sadarbība ar valsts un pašvaldību organizācijām Latvijā un ārvalstīs; 
• Informācijas apmaiņa un pārstāvniecība starptautiskās arhitektu organizācijās, kā arī arhitektūras 

un plānošanas konsultatīvajās institūcijās un darba grupās; 
• Profesionālās izglītības atbalsts, veicinot studiju programmu un apmācību uzlabošanu. 

LAS ir sadarbība ar Finanšu ministriju, kur LAS piedalās Publisko iepirkumu likumu skaidrojošo 
metodisko norādījumu izstrādē, piemēram, par saimnieciski izdevīgākajiem kritērijiem un konkursu 
organizēšanu. Arī šis likums vistiešākajā veidā ietekmē arhitektūru un skar arhitektu intereses.  

LAS turpina darbu pie Arhitektūras likuma izstrādes. Likums iecerēts kā arhitektu radošo darbību 
regulējošs „jumta” normatīvais akts, kas definēs arhitektūras lomu sabiedrības dzīvē un arhitektu profesijas 
pārvaldības pamatnostādnes valstiskā izpratnē. Likuma mērķi ir gan definēt arhitektūras kā sabiedrības 
dzīves telpas veidotājas kvalitātes kritērijus, gan arī ieviest profesionālās pašpārvaldes principus, kas virkni 
valsts funkciju deleģē profesionālajām nevalstiskajām organizācijām, balstoties uz arhitektu profesionālās 
prakses standartiem.  

LAS deleģētie pārstāvji piedalās Latvijas Būvniecības padomes darbā. Latvijas Būvniecības padome 
izveidota saskaņā ar Būvniecības likumu Ekonomikas ministrijas paspārnē.  
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 DALĪBA 
ORGANIZĀCIJĀS 

Latvijas Radošo 
savienību 
padome (LRSP) 
 

LRSP ir desmit radošo savienību jumtorganizācija, kas 
apvieno vairāk nekā 3000 biedrus, un tajā ietilpst arī LAS. Tā 
dibināta un darbojas ar vīziju par latviešu valodas un kultūras 
pastāvēšanu un attīstību kā Latvijas valsts pamatu. LRSP ir 
lielākā kultūras nozares nevalstiskā organizācija, kas aizstāv 
tajā strādājošo profesionālās, sociālās un ekonomiskās 
tiesības un intereses. 

Pārstāv: Linda Leitāne 

Latvijas 
Būvniecības 
padome (LBP) 
 

Latvijas Būvniecības padome ir konsultatīva koordinējoša 
institūcija, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību 
būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā. Padome 
atbilstoši sabiedrības interesēm sniedz Ekonomikas 
ministrijai un citām ministrijām priekšlikumus ar 
būvniecības nozari saistīto normatīvo aktu, politikas 
plānošanas dokumentu, kā arī Eiropas Savienības 
starptautisko tiesību aktu projektiem. 

Pārstāv: Ervīns Timofejevs 

Latvijas 
Nacionālā 
arhitektūras 
padome (NAP) 
 

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

Pārstāv: Gunta Grikmane, Juris Poga, Edgars Bērziņš, Gatis 
Didrihsons 

Arhitektūras likuma darba grupa: Ilma Valdmane, Elīna 
Rožulapa, Uģis Bratuškins, Gunta Grikmane, Juris Dambis, 
Andris Kronbergs, Juris Poga, Indra Purs (LAAA), Gatis 
Didrihsons un KM NAP atbildīgā sekretāre Dzintra Purviņa. 

 

  

https://makslinieki.lv/
https://makslinieki.lv/
https://makslinieki.lv/
https://www.em.gov.lv/lv/latvijas-buvniecibas-padome
https://www.em.gov.lv/lv/latvijas-buvniecibas-padome
https://www.em.gov.lv/lv/latvijas-buvniecibas-padome
https://www.km.gov.lv/lv/arhitekturas-padome
https://www.km.gov.lv/lv/arhitekturas-padome
https://www.km.gov.lv/lv/arhitekturas-padome
https://www.km.gov.lv/lv/arhitekturas-padome
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Rīgas vēsturiskā 
centra 
saglabāšanas un 
attīstības 
padome (RVC 
SAP) 

RVC SAP kompetencē ir veicināt un sniegt atzinumus par 
Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojumu, izvērtēt ieceres 
par jaunu objektu būvniecību, ēku un būvju rekonstrukciju 
vai nojaukšanu, kā arī pieminekļu uzstādīšanu un 
atjaunošanu Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības 
zonā. Tā sniedz atzinumus Nacionālajai kultūras mantojuma 
pārvaldei un par kultūras pieminekļu aizsardzību atbildīgajai 
Rīgas domes institūcijai par dažādu pārveidojumu ietekmi uz 
kultūrvēsturisko vidi. Tāpat tās kompetencē ir arī citas 
funkcijas saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un 
aizsardzības likumā noteikto.  

Pārstāv: Artūrs Lapiņš. 

 

Pieminekļu, 
piemiņas zīmju 
un piemiņas 
vietu izveides 
konsultatīvā 
padome 
 

Padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir 
veicināt institūciju sadarbību lēmumu pieņemšanā 
jautājumos, kas saistīti ar pieminekļu, piemiņas zīmju 
uzstādīšanu un piemiņas vietu izveidošanu. Tāpat tā skata 
jautājumus, kas saistīti ar izskaidrojošu informatīvo plākšņu 
izvietošanu pie objektiem, kuri neatbilst valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu statusam, bet kuri sabiedriski nozīmīgās 
vietās ir izvietoti kā pieminekļi vai piemiņas vietas. 

Pārstāv: Vilnis Šlars 

 

  

https://www.nkmp.gov.lv/lv/rvc-sap-sastavs
https://www.nkmp.gov.lv/lv/rvc-sap-sastavs
https://www.nkmp.gov.lv/lv/rvc-sap-sastavs
https://www.nkmp.gov.lv/lv/rvc-sap-sastavs
https://www.nkmp.gov.lv/lv/rvc-sap-sastavs
https://www.nkmp.gov.lv/lv/rvc-sap-sastavs
https://www.varam.gov.lv/lv/piemineklu-pieminas-zimju-un-pieminas-
https://www.varam.gov.lv/lv/piemineklu-pieminas-zimju-un-pieminas-
https://www.varam.gov.lv/lv/piemineklu-pieminas-zimju-un-pieminas-
https://www.varam.gov.lv/lv/piemineklu-pieminas-zimju-un-pieminas-
https://www.varam.gov.lv/lv/piemineklu-pieminas-zimju-un-pieminas-
https://www.varam.gov.lv/lv/piemineklu-pieminas-zimju-un-pieminas-
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KONSULTATĪVO UN JURIDISKO 
PAKALPOJUMU UN KOMPETENCES 
ATTĪSTĪŠANA 
LAS regulāri saņem (LAS biedru, sertificēto arhitektu, arhitektu, tiesu u.c.) iesniegumus ar lūgumu izskatīt 
un dot atzinumu par dažādām projektēšanas un būvniecības procesa konfliktsituācijām, kā arī juridiskiem 
kāzusiem. Par savu profesionālo pienākumu LAS uzskata uz šiem iesniegumiem atbildēt un savas 
kompetences robežās iesaistās slēdzienu un atzinumu sagatavošanā. Bieži šādu atzinumu radīšanā ir 
nepieciešama konsultēšanās ar juristu.  

LAS darbs pie valstiskās normatīvās bāzes izstrādes prasa ne vien zināšanas arhitektūrā, bet arī juridisku 
kompetenci. LAS šajos jautājumos ir deleģējusi pārstāvjus, kuri, aktīvi komunicējot ar Ekonomikas 
ministriju, Saeimas Tautsaimniecības komisiju un citām iesaistītajām valsts un sabiedriskajām 
organizācijām, līdzdarbojas būvniecības (t.sk. arhitektūras) nozari regulējošo normatīvo aktu izstrādē. Lai 
uzlabotu sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, LAS atsevišķos gadījumos piesaista likumdošanas 
speciālistus (lobijus, satversmes tiesību juristus), kuru kompetence palīdzētu radīt kvalitatīvāku normatīvo 
bāzi arhitektūras un visas būvniecības nozares regulējumam, kā arī ciešāk sadarboties ar citām būvniecības 
sfēras nevalstiskajām organizācijām.  

Lai veicinātu viedokļu apmaiņu par arhitektu praksē notiekošo un ietekmējošo likumdošanu 2021. gadā tika 
ieviests ikmēneša pasākums “Arhitektu prakses launags”, kas notika Zoom katra mēneša trešajā trešdienā. 
2022. gadā Arhitektu prakses launagi turpinājās aicinot dalībniekus un interesentus tos apmeklēt gan 
klātnienē, gan sekojot līdzi attālināti. 

Diskusiju un lekciju sarakstu skatīt sadaļās semināri un diskusijas. 
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 PĒTĪJUMI  

Publisko 
iepirkumu izvēles 
kritēriju izpēte 

Pētījuma ietvaros norisinājās: 

1. Trīs intervijas ar publisko iepirkumu organizēšanā un 
vadīšanā pieredzējušiem speciālistiem. Galvenie 
jautājumi: 

• Vajadzības, ko risina ar arhitektu vai ainavu arhitektu 
piesaisti 

• Grūtības, problēmas iepirkumu izpildes gaitā 
2. Darba grupa -  Publiskajos iepirkumos iesaistītās 

personas, to lomas organizēšanā, lēmuma pieņemšanā 
un izpildē 

• Vajadzību saraksts publisko iepirkumu veicēju aptaujai 
3. Publisko iepirkumu veicēju aptauja 

  

Arhitektu prakse 
Latvijā, 2017.–
2022. gada 
pārskats 
 

Biedrība Latvijas Arhitektu savienība (LAS), gatavojoties 
Arhitektūras likuma ieviešanai, Kultūras ministrijas (KM) 
deleģējuma ietvaros ir apkopojusi datus par 
būvkomersantiem – arhitektu birojiem, kam arhitektūras 
prakse ir noteicošais darbības veids. 

Plānotais rezultāts 2023. gada janvārī būs prezentācija ar 
secinājumiem un ieteikumiem.  

Publicitāte latarh.lv un LAS soc tīklos: 

• Ieteikumi publisko iepirkumu veicējiem  
• Ieteikumi citiem iepirkumu veicējiem 
• Ieteikumi arhitektiem 
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 ARHITEKTŪRAS  
KONKURSI 

Dace Kalvāne – 
LAS valdē 
atbildīgais par 
konkursiem 
 

 

Ikgadējais 
pārskats žurnālā 
“Latvijas 
Arhitektūra” 
 

 
 
 
12 konkursi 

Konkursu prakses sakārtošana ir viena no LAS prioritātēm. 
LAS saņem iesniegumus no nekustamo īpašumu attīstītājiem 
Rīgā, kā arī citviet Latvijā, kuri vēlas rīkot arhitektūras 
konkursus saviem iecerētajiem objektiem. Lai arhitektūras 
konkursa nolikums un tā izstrādes gaita atbilstu augstu 
standartu prasībām, konkursu dokumentācijas izstrādes un 
vērtēšanas kvalitātes uzlabošanai ir nozīmēts projektu 
vadītājs - LAS valdes locekle Dace Kalvāne. Atalgojums par šo 
darbu tiek saņemts ar VKKF atbalstu (LAS darbības 
nodrošinājums). 

Gada nogalē tiek izveidots ikgadējais pārskats par 
konkursiem, kas notikuši 2022. gadā un ir uzskatāmi par 
labai praksei atbilstošiem. Pārskats tiks publicēts žurnālā 
Latvijas Architektūra, kā žurnāla pagarinājums un tiks 
izsūtīts ieinteresētajām institūcijām un attīstītājiem. Tāpat arī 
ir notikusi sadarbība un publicēti izvērsti ziņojumi 
arhitektūras portālā a4d.lv. Tādējādi nodrošinot plašāku 
informāciju un pārskatu par konkursu prasībām, 
dalībniekiem, žūriju, sniegtajiem vērtējumiem, kā arī iespēju 
iepazīties ar konkursa rezultātiem - uzvarējušo autoru 
darbiem. Šāda centralizēta datu bāze palīdz skaidrāk saskatīt 
problēmas, kopsakarības un tendences konkursu norisē, kā 
arī ļauj reaģēt uz profesionāli nepieņemamiem gadījumiem 
konkursu praksē. 

Ir konsultētas pašvaldības un privātie attīstītāji par konkursu 
rīkošanu atbilstoši Konkursu labās prakses vadlīnijām, 
izskatīta iesniegto konkursu dokumentācija, LAS mājas lapā 
(https://www.latarh.lv/konkursi/latvijas/) un sociālajos 
tīklos publicējot informāciju tikai par tiem konkursiem, kuri 
atbilst Konkursu labās prakses vadlīnijām. 

 

  

https://www.latarh.lv/konkursi/latvijas/
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Kopumā 2022. gadā LAS ir procesēti vairāk kā 12 konkursi: 

1. “Vēsturiskās Peldu iestādes pārbūve par SPA centru un teritorijas labiekārtošana Miķeļa Valtera ielā 
13, Liepājā“- konsultācijas, atzinums, LAS žūrijas pārstāvis 

2. “Viesnīcu kompleksa būvniecība Vecrīgā“– konsultācijas, atzinums, LAS žūrijas pārstāvis 
3. “Daudzstāvu daudzfunkcionālās ēkas Rīgā, Krasta ielā 66“ – konsultācijas, atzinums, LAS žūrijas 

pārstāvis 
4. „LU Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma izstrāde” konkurss 2 kārtās – 

organizācija/menedžments, LAS žūrijas pārstāvis 
5. “Jaunbūve Rīgā, Brīvības ielā 87 un 89” – organizācija, menedžments, LAS žūrijas pārstāvis 
6. “Brīvdabas estrāde Stropu mežaparkā” – konsultācijas, atzinums, nozīmēts LAS žūrijas pārstāvis 
7. “Daugavpils valstspilsētas Centrālā parka infrakstruktūras attīstība” – konsultācijas, atzinums, 

nozīmēts LAS žūrijas pārstāvis 
8. “Zolitūdes upuru piemiņas vieta” – konsultācijas, atzinums, LAS žūrijas pārstāvis 
9. “Aspazijas piemineklis Teātra laukumā” – konsultācijas, izskatīta/komentēta dokumentācija, 

nozīmēts LAS pārstāvis žūrijā 
10. “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda”” - konsultācijas, izskatīta/komentēta dokumentācija 
11. “J. Čakstes piemiņas vieta” - konsultācijas, izskatīta/komentēta dokumentācija, nozīmēts LAS 

pārstāvis žūrijā 
12. Nacionālā koncertzāle (Rīgas Filharmonija) – darbs pie telpu programmas un nolikuma 

  



 

 
     Latvijas Arhitektu savienības 2022. gada darbības pārskats                |   18 

 LAS ATBALSTĪTIE 
KONKURSI 2022 

 

 

Slēgts konkurss ar uzaicinātiem dalībniekiem “Vēsturiskā 
kokvilnas manufaktūras “Lenta” ēku ansambļa un 
teritorijas pārbūve par daudzfunkcionālu kvartālu Jelgavas 
ielā 68, Rīgā”. Konkursa norises laiks – no 2021. gada 27. 
oktobra līdz 2022. gada 24. janvārim 

1. vieta SIA “F.L.TADAO&LUKŠEVICS” (arhitektu birojs 
NRJA), 

2. vieta SIA „RUUME arhitekti“ 
3. vieta SIA „DEPO projekts” 

 

Ideju konkurss “Vēsturiskās Peldu iestādes pārbūve 
par SPA centru un teritorijas labiekārtošana Miķeļa Valtera 
ielā 13, Liepājā”. 2022. gada 25. janvāra līdz 19. aprīlim 

1. vieta ZGT: Viktors Zarakovskis, Antons Gonda, Andris 
Tomsons 

2. vieta Dvi architektes un vēl 7 arhitekti, Lietuva 
3. vieta K IDEA 

Pasūtītāja atzinība OUTOFBOX 

 

Metu konkurss “Daudzstāvu Daudzfunkcionāla ēka 
Rīgā, Krasta iela 66“ 

1. vieta SIA Lauder Architects un SIA A+Sh 
2. vieta SIA `a part` 
3. vieta SIA SARMA&NORDE Arhitekti 
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Metu konkurss “Zolitūdes traģēdijas piemiņas vietas 
jeb dārza izveide Rīgā, Priedaines ielā  20“. Konkursa 
norises laiks  no 2022. gada 3. maija līdz 20. jūlijam 

1. vieta SIA „ALPS ainavu darbnīca” 
3. vieta SIA „ĒTER” 
Veicināšanas godalga piegādātāju apvienībai SIA „AM 
studio”, SIA „Arhitektu Sabiedrība”, SIA „Balsts-R”, 
Elizabetei Melbārzdei  
Veicināšanas godalga Varim Dzērvem 

 

Metu konkurss “Vecrīgā, kvartālā starp Tirgoņu, 
Kaļķu, Mazo Monētu un Mazo Jaunavu ielu un starp 
Tirgoņu, Mazo Monētu un Mazo Jaunavu ielu“. 
Konkursa norise 2022. gada maija beigas - decembris 

1. vieta SIA Legzdiņš un Partneri 
2. vieta SIA RUUME arhitekti 
3. vieta SIA SARMA&NORDE Arhitekti 

 

Metu konkurss “Apbūvei Rīgā, Brīvības ielā 87 un 89“. 
Konkursa norise 2022. gada 15. augusts – 15. novembris 

1. vieta SIA Free Architecture un SIA Ainavu Studija 
2. vieta SIA MARK Arhitekti 
3. vieta SIA Lauder Architects 
Veicināšanas balva LIME AD 
Veicināšanas balva autoru kolektīvs – Andrii Lesiuk, 

Mykhailo Kohut, Kateryna Ivashchuk, Olena Vitiuk, 
Serhii Dilai, Yaroslav Ivaskiv, Viktoria Lazurko, Igor 
Kohut (Ukraina) 
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ARHITEKTŪRAS POPULARIZĒŠANA 
Nozīmīgākie arhitektūras popularizēšanas pasākumi:  

• Latvijas Arhitektūras gada balvas organizēšana; 
• Pasaules Arhitektūras dienu organizēšana sadarbībā ar Rīgas pilsētas arhitekta biroju un Latvijas 

reģionu pašvaldībām; 
• Latvijas pārstāvniecība  starptautiskās arhitektūras izstādēs un forumos; 
• Arhitektūras informācijas apkopošana un izplatīšana (internetā, apkārtrakstos, preses relīzēs); 
• Arhitektūras tūrisma veicināšana (t.sk., turpinot darbu pie arhitektūras ceļvežu izstrādes un 

arhitektūras ekskursiju organizēšanas Rīgā un cituviet Latvijā); 
• Atbalsts arhitektūras tematikai veltītu grāmatu izdošanai; 
• Profesionālu diskusiju organizēšana; 
• Dalība Baltijas valstu Arhitektu savienību asociācijas (BAUA) organizētajās Baltijas valstu studentu 

diplomdarbu skatēs – izstādēs; 
• Dažādi izglītības projekti (t.sk., jau lielu popularitāti Latvijas skolās ieguvušais projekts Skolnieks 

Pētnieks Pilsētnieks); 

 

Atbalsts citu organizāciju rīkotiem arhitektūru popularizējošiem pasākumiem (t.sk., sadarbība ar Rīgas 
pilsētas arhitekta dienestu, Rīgas Tehnisko universitāti, RISEBA, Arhitektūras veicināšanas fondu, 
apvienību Atelpa, būvniecības nozari pārstāvošu organizāciju pasākumiem, tai skaitā dalība žūrijā 
būvniecības gada balvā, izdevumiem Latvijas Architektūra, Latvijas Būvniecība, Deko, u.c.). 

 

ARHITEKTU SOCIĀLĀS DZĪVES UN ATBALSTA VEICINĀŠANA 

LAS turpina atbalstīt arhitektu sociālo dzīvi: 

• LAS biedru un Arhitektu nama tradicionālo svētku organizēšana (LAS dzimšanas diena, Arhitektu 
nama dzimšanas diena, Ziemassvētki, uzkopšanas talkas, u.c.); 

• LAS biedru senioru sarīkojumi; 
• „Arhitektu kluba” domubiedru grupas sanāksmes; 
• LAS Slēpotāju kluba izbraucieni un pasākumi; 
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 INFORMATĪVĀS 
PLATFORMAS 

Datu uzkrāšana 
un analīze 

Rgulāri tiek apkopoti dati un analizēta informācija par 
arhitektūras izglītību, arhitektu tālākizglītības iespējām un 
arhitektu praksi kontekstā ar citu Eiropas Savienības 
dalībvalstu pieredzi. Arī turpmāk plānotie darbi ietver: 

• uzturēt un pilnveidot arhitektu, LAS biedru datu un 
kontaktu bāzi; 

• klasificēt un publicēt informāciju par aktuālajiem 
arhitektūras konkursiem; 

• sagatavot jau izstrādātos nozares pētījumus vai to daļas 
publicēšanai; 

• papildināt jau izstrādāto nozares pētījumu iestrādes 
atsevišķos virzienos; 

• attīstīt jaunu datu ieguves virzienu – operatīvas, 
nelielas, bet regulāras un aktuālas ekspress aptaujas 
(izsūtot tās uz arhitektu e-pastiem, tāpat arī izmantojot 
apkārtrakstu LANA, FB); 

• analizēt, interpretēt un publicēt 2019. gadā sagatavotos 
datus starptautiskam salīdzinājumam ziņojumam “The 
Architectural Profession In Europe – Ace Sector Study” 
(Arhitekta profesija Eiropā – Eiropas Arhitektūras 
padomes reģionu pētījumi). Pētījumā apkopoti dati no 
Centrālās statistikas pārvaldes, kas raksturo 
arhitektūras nozares uzņēmējdarbību un 
nodarbinātību, iegūti dati no Valsts ieņēmumu 
dienesta, kas raksturo arhitektūras nozares darba tirgu 
un atalgojumu, iegūti dati no Iepirkumu uzraudzības 
biroja, kas raksturo arhitektūras nozares publiskos 
iepirkumus un īstenota sertificēto un arhitektu 
prakses/uzņēmumu vadītāju kvantitatīva aptauja. 
Pētījumā gaitā izveidota datu matrica regulārai datu 
ievākšanai un apstrādei. Saskaņā ar iegūto datu 
analīzes rezultātiem plānots izvirzīt nākotnes vīziju, 
kura iezīmētu iespējamo arhitektūras profesijas 
attīstību, izglītības ievirzi un specializāciju, kā arī 
arhitektūras politikas mērķus un uzdevumus.  
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latarh.lv Kā nozīmīgākais informācijas avots par LAS, kā arī 
aktuālajiem notikumiem, konkursiem un pasākumiem 
arhitektūras nozarē kopumā tiek uzturēta oficiālā mājaslapa 
https://www.latarh.lv Informācija par notikumiem 
regulāri tiek atjaunota un papildināta. 

Patstāvīgi turpinās darbs pie LAS mājas lapas 
funkcionalitātes uzlabošanas. LAS mājas lapas mērķi ir: 1) tai 
jābūt profesionāli noderīgam darbarīkam arhitektūras 
profesionāļiem (arhitektiem un studentiem); 2) tai jābūt 
visaptverošam informācijas avotam par Latvijas arhitektūrā 
notiekošo plašākam interesentu lokam.Mājaslapas tematiskie 
šķirkļi ļauj grupēt informāciju pa tēmām: 

Jaunumi: aktuālā nozares informācija, ietverot konkursu, 
semināru, izglītības un prakses jaunumus, regulāri tiek 
publicēta informācija par būvniecības jomu regulējošajiem 
likumdošanas aktiem, to jaunumiem un izmaiņām, kā arī 
citiem nozares jaunumiem. Publikāciju regularitāte ir saistīta 
ar nozares jaunumu intensitāti.  

Semināri: arhitektu prakses sertifikāta uzturēšanas un 
tālākapmācības semināri, kā arī informācija par nozarē 
darbojošos uzņēmumu informatīvajiem semināriem. Šī sadaļa 
nodrošina informāciju par jaunu zināšanu apguves iespējām 
praktizējošiem arhitektiem, arhitektūras studentiem un 
citiem interesentiem. Vienlaikus ar informācijas par 
semināriem ievietošanu LAS mājaslapā un sociālajos tīklos 
(Facebook), paziņojums tiek nosūtīts visiem LAS arhitektu 
kontaktu listei (kopā vairāk kā 1200 kontakti), kā arī 
arhitektu birojiem. 

Konkursi: apkopota informācija par Latvijas un ārvalstu 
konkursiem, ko Latvijas Arhitektu savienība ir atzinusi par 
atbilstošiem labai praksei. Šajā sadaļā var sekot arhitektūras 
konkursiem, to nolikumiem, rezultātiem, žūrijas vērtējumam, 
iepazīties ar uzvarētāju darbiem, kas ilgtermiņā sekmētu 
konkursu labās prakses principu ieviešanu un izpratnes par to 
veicināšanu investoru un attīstītāju vidū. Gadījumos, ja LAS 
kādu konkursu atzīst par neatbilstošu labai praksei, 
informācija par šādu konkursu tiek izplatīta arī caur 
Būvniecības informācijas sistēmu (BIS). 

http://latarh.lv/
https://www.latarh.lv/


 

 
     Latvijas Arhitektu savienības 2022. gada darbības pārskats                |   23 

Izglītība: LAS mājaslapā var sekot arhitektūras 
augstskolu aktuālajiem notikumiem – plenēriem, 
semināriem, konferencēm. 

Prakse: šajā sadaļā tiek publicēti jaunumi, kas skar 
būvniecības regulējuma, likumdošanas jomu, kā arī 
informācija Latvijas un ārzemju organizāciju rīkotajām 
profesionālajām konferencēm, kurās tiek risināti nozarei 
svarīgi jautājumi. 

Sociālie tīkli Kā ātrākie saziņas un operatīvākie informācijas nodošanas 
rīki tiek izmantoti LAS konti populārākajos sociālajos tīklos: 

Facebook (https://www.facebook.com/latarh), kur tiek 
nodrošināta arī tiešraide LAS rīkotajām publiskajām 
diskusijām, lekcijām un citiem pasākumiem.  

Instagram (http://instagram.com/latarh/),  

Twitter (http://twitter.com/arhlat)  

YouTube 
(https://www.youtube.com/@latvijasarhitektusavieniba) 

 

LANA  
Latvijas arhitektūras 
notikumu apkārtraksts 

LANA - Latvijas arhitektūras notikumu apkārtraksts - 
(https://www.latarh.lv/apkartraksti/) ietver informāciju par 
LAS, tās apakšstruktūru un darba grupu aktuālo informāciju, 
Latvijas arhitektūrā kopumā svarīgiem notikumiem, 
piemēram, izstādēm, lekcijām, izsludinātajiem konkursiem. 
LANA tiek izsūtīta elektroniski reizi mēnesī LAS biedriem un 
citiem interesentiem. LANA arhīvs pieejams LAS mājaslapā 
www.latarh.lv, tā nodrošinot notikumu pārskatāmību ilgākā 
laika posmā. 

Pierakstīties apkārtraksta saņemšanai e-pastā iespējams šeit.  

Apkārtrakstu arhīvs 

 

 
  

https://www.facebook.com/latarh
http://instagram.com/latarh/
http://twitter.com/arhlat
https://www.youtube.com/@latvijasarhitektusavieniba
https://www.latarh.lv/apkartraksti/
https://www.latarh.lv/apkartraksti/
https://latarh.us10.list-manage.com/subscribe?u=29448380e9ac9cc3378639012&id=588f8195ee
https://www.latarh.lv/apkartraksti/
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43  
tālākizglītības 
pasākumi 
 
77  
video lekcijas 
 
15  
klātienes 
pasākumi 
 
2700 dalībnieki 
 

http://pkpp.lv 

LEKCIJAS UN 
SEMINĀRI 
Biedrība Latvijas Arhitektu savienība intensīvu semināru 
programmu profesionāļiem piedāvā kopš 2015. gada oktobra. 
Tiek rīkoti tālākizglītības pasākumi – klātienes semināri un 
diskusijas, izbraukuma semināri ar ekskursijām, mācību 
kursi, tiešsaistes vebināri un video lekcijas. 

Projektu vadītāja Ieva Štegmane iesaistās arhitektu 
tālākizglītības projektu īstenošanā un video semināru 
platformas pkpp.lv  darbības uzlabošanā un satura 
papildināšanā. Atalgojums par šo darbu tiek saņemts 
galvenokārt ar VKKF atbalstu (LAS darbības nodrošinājums).  

2022. gadā laikā arhitektūras nozares profesionāļiem kopumā 
tika noorganizēti 43 tālākizglītības pasākumi par arhitektu 
praksi regulējošo normatīvo aktu aktualitātēm un to 
piemērošanu, ar arhitektu praksi saistītu problēmu analīzi, 
arhitektūras pakalpojumu ekspertu, autortiesību aizsardzības 
jautājumiem un citām tēmām. Daļa pasākumu tika 
nodrošināti skatīt attālināti - tiešsaistē Zoom platformā vai 
LAS uzturētajā tālākizglītības vietnē “Profesionālās 
kompetences pilnveidošanas pasākumi” (turpmāk tekstā 
PKPP - http://pkpp.lv). 

Kopumā PKPP arhitektiem un citiem interesentiem bija 
iespēja skatīt 77 video lekcijas . Deviņas (9) no tām bija 
skatāmas vienu vai divas nedēļas.  

2022. gadā tālākizglītības sistēma līdz ar platformu PKPP ir 
reģistrēta Eiropas Arhitektu padomes (ACE) Profesionālās 
tālākizglītības programmas reģistrā (https://www.ace-
cae.eu/access-to-the-profession/continuing-professional-
development/cpd-register/ un https://www.ace-
cae.eu/access-to-the-profession/continuing-professional-
development/latvia/latvia/). 

Kopumā 2022. gadā LAS organizētos un filmētos seminārus 
klātienē un attālināti ir apmeklējuši vairāk nekā gandrīz 2700 
dalībnieki. Klātienē norisinājās 15 tālākizglītības pasākumi 
(t.sk. 5 semināri un 1 diskusija radošajā kvartālā Provodņiks). 

  

http://pkpp.lv/
http://pkpp.lv/
https://www.ace-cae.eu/access-to-the-profession/continuing-professional-development/cpd-register/)
https://www.ace-cae.eu/access-to-the-profession/continuing-professional-development/cpd-register/)
https://www.ace-cae.eu/access-to-the-profession/continuing-professional-development/cpd-register/)
https://www.ace-cae.eu/access-to-the-profession/continuing-professional-development/latvia/latvia/
https://www.ace-cae.eu/access-to-the-profession/continuing-professional-development/latvia/latvia/
https://www.ace-cae.eu/access-to-the-profession/continuing-professional-development/latvia/latvia/
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Norises 
datums 

Nosaukums / norises vieta / sadarbības 
partneris 

Lektors Norises 
vieta / 
video 
ieraksts 

janvāris Uzņēmējdarbības formas un to atšķirības 
- kura man ir izdevīgākā? 

Video lekcija sniegs zināšanas, kas palīdzēs veiksmīgāk 
izvēlēties sev atbilstošāko uzņēmējdarbības formu 2022. 
gadā.   

Dāvis Suneps pkpp.lv 

19.01.2022 Arhitektoniskā akustika un tehnoloģijas 
Sadarbības partneris: KNAUF 

Akustiskās koncertzāles jēdziens; Pasaules labās prakses 
piemēri telpu akustikā – koncertzāles, ierakstu studijas, 
teātri, multi funkcionālās zāles 
Telpu akustiskie parametri – prasības atbilstoši LBN 016-15 
un risinājumi ar Knauf tehnoloģijām 
Skaņas kliedētāji un skaņas izolācija daudzdzīvokļu mājās – 
A; B; C; D klases 

 

Andris Veinbergs 
(sertificēts energoauditors, 
būvakustikas eksperts) 

saite 

09.02.2022. Nesošās koka konstrukcijas. Veidi un 
pielietojums modernos risinājumos 
Sadarbības partneris: biedrība "Zaļās mājas" 

Koksnes materiāli būvkonstrukcijām; Sijas un krustiski 
līmētie koka paneļi; Līmētā koka pārseguma kopnes; 
Liellaiduma līmētā koka arkas; Daudzstāvu koka karkasu 
sistēmas 

 

Lilita Ozola saite 

21.02.-
25.01.2022. 

Profesionāli risinājumi ēku snieguma, 
veselības un gaisa apmaiņas jautājumos 
Sadarbības partneris: Artiva 

Tehnoloģiskie jaunumi ēkas gaisa necaurlaidības panākšanā, 
ciešu pieslēgumu un atbilstošu materiālu nozīme veiktspējas 
nodrošināšanai. Ēku un cilvēku mijiedarbība mūsdienu 
konstrukcijās, gaisa iekārtu tehnoloģiskais pārākums, 
garantijas un novitātes. Ventilācijas risinājumi privātās, 
komerciālās un publiskās nozīmes ēku sektorā. 

 

Roberts Viļumsons, 
Grigorijs Duņecs 

pkpp.lv 

28.02.-
11.02.2022. 

Maksimālais komforts - SensoWash 
Starck f 
Sadarbības partneris: DURAVIT 

Kāpēc izvēlēties DURAVIT? Kāpēc izvēlēties DURAVIT 
SensoWash bidē tualetes podu?  Kādas ir labākās SensoWash 
produktu kombinācijas? 

Saimons Ginters, 
Markuss Bauers 

pkpp.lv 

21.-
25.03.2022. 

Apdares iespējas siltinātām fasādēm 
Sadarbības partneris: DAW Baltica 

– Fasāžu apdares materiālu izvēles kritēriji – Siltināšanas 
sistēmas Capatect – Apdares veidi siltinātām fasādēm – 
Aktuālās fasāžu apdares tendences 

Aleksandrs Pankovecs pkpp.lv 

https://pkpp.lv/course/uznemejdarbibas-formas-un-to-atskiribas-kura-man-ir-izdevigaka/
https://www.latarh.lv/vebinars-arhitektoniska-akustika-un-tehnologijas/
https://www.latarh.lv/vebinars-par-nesosajam-koka-konstrukcijam/
https://pkpp.lv/course/profesionali-risinajumu-eku-snieguma-veselibas-un-gaisa-apmainas-jautajumos/
https://pkpp.lv/course/duravit-maksimalais-komforts-sensowash-starck-f/
https://pkpp.lv/course/apdares-iespejas-siltinatam-fasadem/
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23.03.2022. Miro, Airtable un Trello - digitālie rīki 
projektu vadībā 

Matijs Babris saite 

aprīlis Miro, Airtable un Trello - digitālie rīki 
projektu vadībā 

Mūsdienu informāciju tehnoloģijas sniedz jaunas iespējas un 
risinājumus, kā tikt galā ar augstu informācijas intensitāti 
projektu vadībā. Papildus tradicionālajām un 
uzņēmējdarbības vidē plaši lietotajām projektu vadības 
sistēmām (ASANA, Basecamp, JIRA, Teamwork PM un 
Microsoft Project Management Software) nozarē popularitāti 
strauji gūst pieejamāki un lietotājam ērtāki rīki kā Miro, 
Airtable un Trello. Matijs Babris iepazīstina ar paša projektu 
vadībā biežāk izmantoto rīku darbību, sniedz to 
salīdzinājumu un praktiski ierāda kam un kā rīks lietojams.  

Matijs Babris pkpp.lv 

04.-
08.04.2022. 

Remmers hidroizolācija senām būvēm 
iekšdarbiem un āra darbiem 
Sadarbības partneris: Remmers 

Mitrums un mitruma transportēšana; Ārējās hidroizolācijas 
atjaunošana; Pagraba iekšējā hidroizolācijas izveide; 
Horizontālā hidroizolācija; Balkonu hidroizolācija 

Raivis Karitons pkpp.lv 

27.04.2022. Dienasgaisma no mākslas, veselības un 
dizaina skatu punkta 
Sadarbības partneris: VELUX 

- Dienasgaismas stāsti - piemēri, kā dienas gaisma ietekmē 
ēkas dizainu un ēkas izmantošanu;  - Jaunais Eiropas 
dienasgaismas standarts EN17037 – prasību un vadlīniju 
ieviešana, kā tās sasniegt;  - Bezmaksas aprēķinu rīka 
ieviešana;  - Skolas dizains, kas vērsts uz labākiem mācību 
rezultātiem – principi un piemēri. 

Klāra Bukolska saite 

04.05.-
07.05.2022. 

Izbraukuma seminārs Lietuvā. Kvartāli 
un pilsētvide 
Sadarbības partneris: RUUKKI 

Ceļojuma lielākā daļa būs veltīta galvaspilsētai Viļņai, kur 
Ģedimina Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē 
notiks tēmai veltīts seminārs. Tajā pārskatu par Lietuvas 
arhitektūras sasniegumiem sniegs teorētiķi, bet par saviem 
projektiem, problēmām un risinājumiem solījuši pastāstīt 
ievērojamākie Lietuvas mūsdienu praktiķi — arhitekti 
Audrius Ambrasas un Rolandas Palekas. Viens no 
vērienīgākajiem un spilgtākajiem apmeklējuma galamērķiem 
būs šobrīd nozīmīgais Paupys kvartāls. Seminārā ar to 
iepazīstinās projekta idejas autors, Viļņas galvenais arhitekts 
Mindaugas Pakalnis. 

Artis Zvirgzdiņš saite 
atskats 

12.05.2022. Izbraukuma seminārs CEWOOD rūpnīcā 
Sadarbības partneris: CEWOOD 

CEWOOD specifika dažādu tipu objektos: sākot no mācību 
iestādēm līdz privātmājām. CEWOOD jaunā rūpnīca - būves 
specifika, tās arhitektūras elementi. Plātņu 
paraugdemonstrējumi - plātņu dedzināšana ar lodlampu, 
uzstādīšanas paraugdemonstrējumi uz koka karkasa un CD 
profiliem, akustiskās absorbcijas efekta demonstrējums 
būdiņās ar un bez CEWOOD plātnēm. 

Māris Šmits, arh. Aldis 
Apšenieks 

saite 

https://www.latarh.lv/vebinars-par-projektu-vadibas-digitalajiem-rikiem/
https://pkpp.lv/course/miro-airtable-un-trello-digitalie-riki-projektu-vadiba/
https://pkpp.lv/course/remmers-hidroizolacija-senam-buvem-ieksdarbiem-un-ara-darbiem/
https://www.latarh.lv/vebinars-par-dienasgaismu/
https://www.latarh.lv/izbraukuma-seminars-lietuva-04-07052022/
https://www.latarh.lv/izbraukuma-seminars-cewood-rupnica/
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16.05.-
20.05.2022. 

Capatect IDS iekšējā siltināšanas sistēma 
Sadarbības partneris: DAW Baltica (Caparol) 

Lekcija tapusi sadarbībā ar DAW Baltica, kas pārstāv zīmolu 
CAPAROL. Lektors iepazīstina ar Capatect IDS siltināšanas 
sistēmu, kas paredzēta instalācijai mūra siltajā zonā t.i. ēku 
iekšpusē, gadījumos, kad nav iespējama mūra norobežojošo 
konstrukciju siltināšana no ārpuses.   

Jānis Ulmanis pkpp.lv 

30.05.-
05.06.2022. 

Dienasgaisma no mākslas, veselības un 
dizaina skatu punkta 
Sadarbības partneris: VELUX 

Atkārtots seminārs 
 

Klāra Bukolska pkpp.lv 

01.06.2022. Weber fasāžu siltināšanas sistēmas un 
apdares risinājumi 
Sadarbības partneris: Saint-Gobain 

Seminārs par apmesto fasāžu veidiem, apdares iespējām un 
videi draudzīgo Weber Aquabalance dekoratīvo apmetumu, 
kā arī tiks stāstīts par drošiem risinājumiem ķieģeļflīžu 
uzstādīšanai un par klinkera ķieģeļflīžu apdares veidiem.   

Andris Lujāns, Mihails 
Froļonoks 

saite 

08.06.2022. Katrs ūdens piliens ir vērtība. Ilgtspējīgi 
GROHE santehnikas risinājumi 
Sadarbības partneris: Eva-Sat 

Lekcija par ilgtspējīgiem GROHE santehnikas risinājumiem 

Toms Irbens event 

09.06.2022. Izbraukuma seminārs CEWOOD rūpnīcā 
Sadarbības partneris: CEWOOD 

Atkārtots seminārs 

Māris Šmits, arh. Aldis 
Apšenieks 

event 

15.06.2022. Vides pieejamības labās prakses 
veicināšana 
Sadarbības partneris: Ekonomikas ministrija 

EM bezmaksas tiešsaistes apmācību seminārs: Kā projektā 
ievērot visas pieejamas vides prasības, un kāpēc tas ir 
svarīgi? Ko darīt gadījumos, ja tiek veikta rekonstrukcija, un 
vai tiešām pieejamības normas ir jāievēro? Ko darīt 
kultūrvēsturiskās ēkās, un kas ir pieejamas vides lietotāji?  

Jurģis Briedis, arh. Elīna 
Rožulapa 

saite 

15.06.2022. Slow Architecture 
Radošais kvartāls "Provodņiks" 

Industriālā mantojuma dienas. Lekciju cikla daļa 

Pēteris Bajārs saite 

13.07.2022. #Palimpsest 
 How many layers are there 
Radošais kvartāls "Provodņiks" 

Industriālā mantojuma dienas. Lekciju cikla daļa 

Mantens Devrīnts event 

https://pkpp.lv/course/capatect-ids-iekseja-siltinasanas-sistema/
https://pkpp.lv/course/dienasgaisma-no-makslas-veselibas-un-dizaina-skatu-punkta/
https://www.latarh.lv/saint-gobain-klatienes-seminars/
https://www.facebook.com/events/565619261578495/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5D%7D
https://www.facebook.com/events/1017457452278233/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5D%7D
https://www.latarh.lv/seminars-vides-pieejamibas-labas-prakses-veicinasana/
https://www.latarh.lv/industriala-mantojuma-dienas-radosaja-kvartala-provodniks/
https://www.facebook.com/events/603092381144122/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5D%7D
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27.07.2022. Ēkas ilgstošā tagadne 
Radošais kvartāls "Provodņiks" 

Industriālā mantojuma dienas. Lekciju cikla daļa 

Reinis Liepiņš saite 

10.08.2022. Pievienot noņemot 
Radošais kvartāls "Provodņiks" 

Industriālā mantojuma dienas. Lekciju cikla daļa 

Uldis Lukševics saite 

24.08.2022. Progresa Arheoloģija 
Radošais kvartāls "Provodņiks" 

Industriālā mantojuma dienas. Lekciju cikla daļa 

Artūrs Tols, Kristiāna 
Erta un Kārlis 
Jaunromāns 

saite 

07.09.2022. Rekonstruktīvisma un Metamodernisma 
arhitektūra 
Radošais kvartāls "Provodņiks" 

Industriālā mantojuma dienas. Lekciju cikla daļa 

Andis Sīlis saite 

14.09.2022. Energoefektīvi, ilgtspējīgi un inovatīvi 
risinājumi ēkām - Siltumizolācija 
(Kingspan) un hidroizolācija (Soprema) 
Sadarbības partneris: Kingspan; Soprema 

Kingspan siltumizolācijas veidi un to īpašības un Soprema 
inovatīvie un ilgtspējas risinājumi plakanajiem jumtiem. 

Reinis Neļķe; Andrejs 
Siliņš 

saite 

15.09.-
17.09.2022. 

Izbraukuma seminārs Lietuvā. Kvartāli 
un pilsētvide 

Artis Zvirgzdiņš saite 

03.10.2022. Pasaules arhitektūras diena Siguldā 
Sadarbības partneris: Siguldas novada 
pašvaldība 

Arhitektu dienu atklāšana kultūras centrā Devons; Siguldas 
pilsētas ģimnāzija un Sporta centrs; Siguldas pils kvartāls un 
Siguldas Jaunās pils;  Krimuldas muiža; Sanatorijas un 
ciemata teritorija; Arhitekta M. Putrāma lekcija par 
labklājības arhitektūru; Viesu nams Ziedlejas; Arhitektūras 
dienas noslēgums 80. gados modernākajā kultūras namā 
Gauja 

Ilze Rukšāne; Jolanta 
Borīte; Andris Kokins; 
Ināra Caunīte; Zane 
Gatere; Miķelis Putrāms; 
Māris Alberts; Ģirts 
Runis; Zane Tetere 

saite 

04.10.2022. Roche biroja ēka un dienasgaisma 
Sadarbības partneris: VELUX 

- Arhitekts, biroja “Didrihsons Arhitekti” vadītājs un Latvijas 
Arhitektūras gada balvas žūrijas pārstāvis Gatis Didrihsons: 
Roche biroja ēka - VELUX vecākā arhitekte Klara Bukovska 
no Čehijas : Build for life / Living places. Sustainable and 
affordable approach in New Build and Renovation 

Gatis Didrihsons; Klara 
Bukovska  

saite 

https://pkpp.lv/course/ekas-ilgstosa-tagadne/
https://pkpp.lv/course/pievienot-nonemot/
https://pkpp.lv/course/progresa-arheologija/
https://www.latarh.lv/seminars-industriala-mantojuma-dienas-andis-silis/
https://www.facebook.com/events/380039157663196/
https://www.latarh.lv/seminari-septembri-braukuma-seminars-lietuva/
https://www.latarh.lv/pasaules-arhitekturas-diena-siguldas-novada/
https://www.latarh.lv/lekcija-gatis-didrihsons-un-klara-bukovska/


 

 
     Latvijas Arhitektu savienības 2022. gada darbības pārskats                |   29 

05.10.2022. Paneļdiskusija "Mantinieki" 
Radošais kvartāls "Provodņiks" 

Paneļdiskusiju “Mantinieki” vadīja arhitekts Vents Vīnbergs. 
Postindustriālajā laikmetā ir vērts sev uzdot jautājumu, — 
kāda veida mantinieki mēs esam, kad mūsu rīcībā nonāk 
zudušu laiku materiālās liecības? To dedzīgi aizbildņi un 
sargātāji? Apraudātāji? Jaunu nozīmju radītāji sava laika 
valodā? Vai varbūt jauna laika vēstneši, kam aizejošais 
jānoliek pie vietas?   

Pēteris Bajārs 
(Outofbox), Liene 
Jākobsone (Sampling), 
Kristiāna Erta (Progresa 
arheoloģija), Reinis 
Liepiņš (Sudraba 
arhitektūra), Uldis 
Lukševics (NRJA) un 
Andis Sīlis (SZK un 
partneri) 

saite 

06.10.2022. Pietura "Arhitektūras nedēļa". 
Atjaunošana. Koprade. Pētījumi 
Sadarbības partneris: Rīgas Pilsētas arhitekta 
dienests; Rīgas enerģētikas aģentūra; Cēsu 
Pluriversitāte; arhitektu birojs "Sampling"; AS 
MADARA Cosmetics; Brigita Bula arhitekti; 
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs 

Jaunā Eiropas Bauhaus Latvijas kontaktpunkts aicināja uz 
tīklošanos un sarunu ekspreša pieturu Arhitektu namā. 
Klātienē, lai uzzinātu, kā arhitekti, pašvaldības, ēku 
īpašnieki, iestāžu vadītāji un pētnieki veido pilsētvidi, 
transformē ēkas, organizāciju darbības un izglītības 
sistēmas.  Programma (6 x 15 minūšu prezentācijas): 

Evelīna Ozola; Ieva 
Kalniņa; Jānis Ķīnasts; 
Liene Jākobsone; Lotte 
Tisenkopfa-Iltnere; 
Brigita Bula; Kaspars 
Vanags 

saite 

07.10.2022. Latvijas Arhitektūras gada balva 2022. 
Vieslekcijas un ekskursija 
Mežaparka estrāde 
Kultūras ministrija, Pillar, VELUX Knauf, 
Komforts, Valsts kultūrkapitāla fonds, Delfi 
DEKO, Ziemeļrīgas kultūras apvienība, 
Neiburgs 

Kaja Pae; Henry Glagau; 
Thomas Randall-Page; 
Vytautas Biekša; Juris 
Poga; Austris Mailītis 

saite 

12.10.2022. Profesionāli risinājumi ēku snieguma, 
veselības un gaisa apmaiņas jautājumos 
Sadarbības partneris: Artiva 

- Ikdienas prakse, piemēri un risinājumi - ProClima galvenie 
sistēmas virzieni mūsdienu konstrukciju izveidei - Monolīto 
tehnoloģiju sistēmas – jumta un fasādes membrānas - 
Rekonstrukcijas un pārbūves risinājumi - Risinājumi CLT 
ēkām un moduļu būvniecībā - Jaunie materiāli maksimālai 
ēku gaisa necaurlaidībai - Jaunumi logu mezglos un 
aukstuma tiltu laušanai no Warmotech 

Roberts Viļumsons, 
Grigorijs Duņecs  

saite 

oktobris Vides pieejamības labās prakses 
veicināšana 
Sadarbības partneris: Ekonomikas ministrija 

Kā projektā ievērot visas pieejamas vides prasības un kāpēc 
tas ir svarīgi? Ko darīt gadījumos, ja tiek veikta 
rekonstrukcija un vai tiešām pieejamības normas ir jāievēro? 
Ko darīt kultūrvēsturiskās ēkās un kas ir pieejamas vides 
lietotāji? Šie un daudz citi jautājumi tiek uzdoti regulāri, 
tāpēc šajā seminārā atbildēsim uz aktuālajiem jautājumiem, 
kā arī iezīmēsim nākotnes perspektīvas.   

Jurģis Briedis, arh. Elīna 
Rožulapa 

pkpp.lv 

  

https://www.latarh.lv/industriala-mantojuma-dienas-05102022/
https://www.latarh.lv/atjaunosana-koprade-petijumi-jauna-eiropas-bauhaus-sarunu-ekspresis/
https://www.latarh.lv/arhitekturas-nedela-2022/
https://www.latarh.lv/seminars-par-gaisa-necaurlaidibu-eku-norobezojosajas-konstrukcijas-un-ventilaciju/
https://pkpp.lv/course/vides-pieejamibas-labas-prakses-veicinasana/
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02.11.2022. Jaunais Eiropas Bauhaus un Davosas 
kvalitātes sistēma 
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs 

- Kas ir Eiropas Komisijas stratēģiskā iniciatīva Jaunais 
Eiropas Bauhaus (JEB) - Līdzdalības iespēja un jauni 
sadarbības modeļi - JEB principi – skaistums, ilgtspēja un 
iekļaušana arhitektūras kontekstā - Pieejamais finansējums - 
Finansētie projekti Latvijā un citi labās prakses piemēri - 
Davosas deklarācija - Davosas kvalitātes sistēma kā rīks 
arhitektūras kvalitātes novērtēšanai - Citi arhitektūras 
kvalitātes novērtēšanas rīki - Labās prakses piemēri un 
kopīga to analīze 

Ieva Zībārte saite 

09.11.2022. Būvju ugunsdrošības risinājumi 
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs 
Sadarbības partneris: SIA Ugunsdrošības 
risinājumu birojs 

1. Ugunsgrēku statistika 2. Ugunsgrēka bīstamie faktori 3. 
Ugunsdrošību reglamentējošie normatīvie akti un standarti 
4. Būvju novietne un ugunsdzēsības tehnikas piebrauktuves 
5. Būvkonstrukciju ugunsreakcijas klases 6. Būvkonstrukciju 
ugunsizturība un tās nodrošināšana 7. Ēku ugunsnoturības 
pakāpes 8. Evakuācijas risinājumi, evakuācijas ceļa garumi 
un kāpņu telpas 9. Ugunsaizsardzības sistēmas 10. 
Skaidrojumi par atsevišķu LBN 201-15 ugunsdrošības 
prasību pielietošanu būvniecības praksē 11. Ugunsdrošības 
pasākumu pārskats un būvprojekta ugunsdrošības 
risinājumu ekspertīze 

Igors Ponomarjovs  saite 

16.11.2022. Koksnes produktu risinājumi. 
Laboratoriju apmeklējums 
Sadarbības partneris: Meža un Koksnes 
produktu pētniecības institūts (MeKa) 

- MeKa izveidotās apdares materiālu izpētes sienas apskate – 
Lazūru un eļļu izskata izmaiņas kopš 2014. gada; - Fasādes 
siltinājuma paneļu izmēģinājuma demonstrēšana; - Ražotāju 
produktu izmēģinājumi trijās dažādās demo mājiņās – 
Frēzbaļķu imitācijas māja, Dendro Light māja, Siltinājuma 
izmēģinājuma māja (sešstūris); - Mehānikas laboratorijas 
izrādīšana; - Jaunās LBTU laboratorijas ēkas risinājumu 
izrādīšana; Ārējās apdares risinājums; Siltinājuma 
risinājums; Kondensāta un mitruma aizsardzības risinājumi; 
Ugunsdrošības risinājumi; Ēkas problēmas un risinājumi. 

Edvīns Grants, Edgars 
Bukšāns 

saite 

22.11.2022. Saint-Gobain risinājumi - pamatu 
hidroizolācija, betona grīdu sistēmas, 
konstrukciju ugunsaizsardzība 
Sadarbības partneris: Saint-Gobain 

• Ūdens ietekme uz pamatu konstrukcijām- Pareiza 
hidroizolācijas risinājuma izvēle atkarībā no ūdens slodzes- 
Pamatu hidroizolācija ar un bez pagraba- Hidroizolācijas 
risinājumi renovācijām• Weber grīdu risinājumu veidi (īss 
pārskats) - Esošu grīdu līdzināšana – pašizlīdzinošās javas 
grīdas - Klona grīdu risinājumi apsildāmām un 
neapsildāmām grīdu konstrukcijām   Metāla konstrukciju 
ugunsaizsardzība ar Isover Fire Protect 150 - 
Ugunsaizsardzības lokšņu biezuma noteikšana ar Isover Fire 
Protect Calc - Metāla konstrukciju ugunsaizsardzība ar 
Gyproc Glasroc F Firecase ģipškartona loksnēm - Betona 
konstrukciju ugunsaizsardzība ar Isover Ordexal B sistēmu   

Andris Lujāns, Mihails 
Froļonoks, Māris 
Dembovskis, Gints 
Vēbers 

saite 

https://www.latarh.lv/seminars-jaunais-eiropas-bauhaus-un-davosas-kvalitates-sistema/
https://www.latarh.lv/seminars-buvju-ugunsdrosibas-risinajumi/
https://www.latarh.lv/seminars-koksnes-produktu-risinajumi-laboratoriju-apmeklejums/
https://www.latarh.lv/seminars-saint-gobain-pamatu-hidroizolacija-betona-gridu-sistemas-ugunsaizsardziba/
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30.11.2022. Keramiskās un ventilējamās ēku fasādes 
- estētisks un ilgmūžīgs risinājums 
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs 
Sadarbības partneris: Wienerberger 

Stofix ventilējamās ķieģeļu fasādes (Somija) un 
Wienerberger keramisko fasāžu sistēmas. Wienerberger 
keramisko un ventilējamo/keramisko fasāžu risinājumi un 
realizētie projekti  

Samuli Tirola, Mārtiņš 
Purmalis  

saite 

07.12.2022. Atklātu CLT konstrukciju izmantošana, 
projektējot publiskas būves 
Rīgas Cirks 
Sadarbības partneris: biedrība "Zaļās mājas", 
Rīgas Cirks, arhitektu birojs NRJA 

Stāsts par 2 NRJA objektiem:  
1. GEMOSS kulinārijas entuziastu centrs Rīgā, Brīvības ielā 
Kultūrvēsturiski nozīmīgas koka ēkas pārbūve, izmantojot 
atklātas CLT nesošās konstrukcijas.  
2. Rīgas Cirka vēsturiskās arēnas pārbūve, izmantojot 
energoefektivitātes uzlabošanas finansējumu. Jauns CLT 
paneļu kupols virs vēsturiskajām konstrukcijām nodrošina 
gan stacionārās (konstrukciju pašsvars, siltinājums, sniegs), 
gan dinamiskās slodzes (kupolā stiprinātā iekaru sistēma 
nodrošina Cirka mākslinieku darbības atsaitēs). Šādai kupola 
konstrukcijai nav analoga pasaulē. 

Uldis Lukševics, Zigmārs 
Jauja 

saite 

8.12.2022. Koprade. Mantojuma transformācija. 
Izglītība. Mājoklis. 
 “Jaunā Eiropas Bauhaus" sarunu 
ekspresis un arhitektūras ekskursijas 
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 
Martinsona māja, Daugavpils Tehnikas un 
industriālā dizaina centrs 
Sadarbības partneris: ETP grupa Eiropas 
parlamentā, Kultūras ministrija 

Jaunā Eiropas Bauhaus Latvijas kontaktpunkts aicināja uz 
tīklošanās un sarunu ekspreša pieturu Daugavpils Marka 
Rotko mākslas centrā. Klātienē, lai uzzinātu, kā arhitekti, 
pašvaldības, ēku īpašnieki, iestāžu vadītāji un pētnieki 
transformē arhitektūras mantojumu, sadarbojas projektu 
izstrādē, rada ērtus un ekonomiskus mājokļus. Semināra 
dalībnieki saņems arī informāciju par Jaunā Eiropas 
Bauhaus iespējām Latvijā – līdzdalību, aktuālajiem projektu 
un finansējuma konkursiem. 

Dace Melbārde, Ieva 
Zībārte, Liene 
Jākobsone, Mantens 
Devrīnts, Pēteris Blūms, 
Ilze Ratniece 

saite 

 

  

https://www.latarh.lv/seminars-par-wienerberger-keramiskajam-un-ventilejamam-eku-fasadem/
https://www.latarh.lv/seminars-atklatas-clt-konstrukcijas-publiskas-buves/
https://www.latarh.lv/jauna-eiropas-bauhaus-ekspresis-daugavpili-koprade-mantojuma-transformacija-izglitiba-majoklis
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LEKCIJU CIKLS RADOŠAJĀ KVARTĀLĀ 
PROVODŅIKS 
Industriālā mantojuma dienu ietvarā radošajā kvartālā Provodņiks, visu 2022. gada vasaras sezonu, bija 
iespēja iesaistīties un būt līdzdalībniekiem diskusijās par industriālo mantojumu un radošās aktivitātēs par 
mūsdienu izaicinājumiem saistībā ar industriālo mantojumu un tā nākotnes iespējām. 

2022. gada 15. jūnijā notiks pirmais pasākums radošajā kvartālā Provodņiks - arhitektūras biroja 
OUTOFBOX vadošais arhitekts Pēteris Bajārs vadīja lekciju Slow Architecture. Treknajos 
gados svaigi dibinātais arhitektu birojs INDIA savā paspārnē paņēma teju visas Pārdaugavas rūpnīcas un 
īsā laikā radīja attīstības vīzijas ne vienai vien degradētai teritorijai. Vairums no tām tālāk par detālplāna 
stadiju tā arī netika. Tomēr radītā papīra arhitektūra palīdzēja pašiem sev definēt mantojuma saglabāšanas 
un teritoriju revitalizācijas principus. Pārdzīvojot pasaules ekonomisko krīzi un pārdzimstot kā 
OUTOFBOX arhitektiem, interese par industriālām teritorijām nezūd – top vīzijas bijušajai Popova 
rūpnīcai, VEF teritorijai un bijušai Uzvarai Sporta kvartālā. Kas mainījies 10 gadu virzienā? Kā rast 
lietojumu Rīgas tukšajām telpām? Kādas idejas ieviest Provodņiks revitalizācija. Papildus informācija: 
https://www.latarh.lv/industriala-mantojuma-dienas-radosaja-kvartala-provodniks/  

2022. gada 13. jūlijā: lekcija #Palimpsest How many layers are there? vadīja arhitektūras 
biroja Sampling vadītājs Mantens Devrīnts. Cilvēki mainās, ēkas mainās, laiki mainās... Pilsēta ir 
bagātīgs slāņojums no dažādi būvētiem artefaktiem. Kā arhitektiem, mums ir liela atbildība saprātīgi 
rīkoties ar to, kas ir un ko mēs pievienojam vai nojaucam. Modernistiskā tabula rasa attieksme nav 
ilgtspējīga, taču arī institucionalizētā kultūras mantojuma pieeja nav. Pilsēta ir nepārtrauktas drupas un 
būvlaukums. To var uzskatīt par skaistu, neglītu, satraucošu, fotogēnisku utt., taču neatkarīgi no subjektīvā 
sprieduma tās vērtība slēpjas daudzveidībā. Tāpēc kā arhitekti uzdosim jautājumu: cik dažādu slāņu pilsētai 
ir? Papildus informācija: https://www.latarh.lv/industriala-mantojuma-dienas-sampling 

2022. gada 27. jūlijā lekciju “Ēkas ilgstošā tagadne” vadīja arhitektu biroja Sudraba 
arhitektūra dibinātājs arhitekts Reinis Liepiņš. Pārbūvēt, atjaunot vai vienkārši pielāgot? Katrai 
ēkai ir savs uzdevums un piegājiens. Taču arvien meklēt samērīgu, adekvātu risinājumu, kas ļauj ēku 
turpināt lietot. Lietot ērti, stilīgi un ekonomiski ienesīgi. Lekcijā tiks apskatīti daži piemēri no lielo 
vēsturisko pārbūvju arhitektūras Romā, kā arī ar nekur vēl nepublicētiem publiskajiem un privātajiem 
projektiem lekcijas laikā Reinis Liepiņš parādīs sava biroja arhitektūras ceļu pēdējo 4 gadu laikā. Papildus 
informācija: https://www.latarh.lv/seminars-industriala-mantojuma-dienas-ekas-ilgstosa-tagadne/ un 
https://pkpp.lv/course/ekas-ilgstosa-tagadne/  

2022. gada 10. augustā lekciju “Pievienot noņemot” vadīja arhitektu biroja NRJA dibinātājs 
arhitekts Uldis Lukševics. Lekcijā tiks apskatīta arhitektu biroja NRJA pieredze darbā ar industriālo 
mantojumu caur atsevišķiem objektiem: kokvilnas manufaktūras LENTA pārbūve Jelgavas iela 68, Rīga; 
Jelgavas līnijas depo ēkas pārbūve par Dzelzceļa muzeja izglītības centru Uzvaras bulvāris 2a, Rīga; 
rūpnīcas Komutators krāsošanas ceha pārbūve par biroju ēku Bukultu iela 11, Rīga; Tabakas fabrikas 
pārbūve par Kultūras akadēmijas kvartālu Miera iela 58a, Rīga; Rīgas Cirka pārbūves 1. kārta. Papildus 
informācija: https://www.latarh.lv/industriala-mantojuma-dienas-pievienot-nonemot/ un 
https://pkpp.lv/course/pievienot-nonemot/  

https://www.latarh.lv/industriala-mantojuma-dienas-radosaja-kvartala-provodniks/
https://www.latarh.lv/industriala-mantojuma-dienas-sampling
https://www.latarh.lv/seminars-industriala-mantojuma-dienas-ekas-ilgstosa-tagadne/
https://pkpp.lv/course/ekas-ilgstosa-tagadne/
https://www.latarh.lv/industriala-mantojuma-dienas-pievienot-nonemot/
https://pkpp.lv/course/pievienot-nonemot/
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2022. gada 24. augustā lekciju "Progresa arheoloģija" vadīja trīs arhitekti: Artūrs Tols, Kristiāna 
Erta un Kārlis Jaunromāns. Padomju Latvijas laika industriālās būvniecības metodes un to 
blakusprodukti veido milzīgu daļu no vides mums apkārt, tomēr šī perioda būves ir arī pielādētas ar 
politiku, dažādām dogmām un bērnības atmiņām, kas mums traucē tās vērot brīvi. Projekts “Progresa 
arheoloģija” aicina paskatīties uz Latvijas 20. gadsimta arhitektūru caur kritisku prizmu, cenšoties no jauna 
atklāt šī perioda būvniecības īpatnības un metodes, ar kurām sadzīvojam arī šodien. Papildus informācija: 
https://www.latarh.lv/seminars-industriala-mantojuma-dienas-progresa-arheologija/ un 
https://pkpp.lv/course/progresa-arheologija/  

2022. gada 7. septembrī lekciju “Rekonstruktīvisma un metamodernisma arhitektūra” vadīja 
arhitektu biroja SZK un Partneri dibinātājs arhitekts Andis Sīlis. Lekcijā jēdziens industriālais 
mantojums tiks apskatīts plašākā kontekstā. Mūsdienu cilvēka racionālisms ir radikāli mainījis sabiedrības 
uzbūves sociālekonomisko modeli un atstājis ietekmi uz veidu, kādā mēs uztveram esības kvalitātes un 
meklējam jaunus, labākus kopdzīves modeļus. Lekcijā aplūkotas vairākas tēmas: Izmaiņas attieksmē pret 
dažāda veida mantojumu; Racionalitātes un estētikas pretrunas arhitektūras/ telpas ražošanas procesā; 
Aktuālās arhitektūras un kultūras filosofijas teorijas; Kā domāt par arhitektūru jaunās paradigmas ietvaros? 
Papildus informācija: https://www.latarh.lv/seminars-industriala-mantojuma-dienas-andis-silis/ un 
https://pkpp.lv/course/rekonstruktivisma-un-metamodernisma-arhitektura/  

Industriālā mantojuma dienu ietvaros Arhitektūras nedēļas laikā, radošajā kvartālā “Provodņiks”, Ganību 
dambī 63, 5. oktobrī plkst. 19:00 norisinājās Paneļdiskusiju “Mantinieki” ar arhitektiem un 
Industriālā mantojuma dienu lektoriem Pēteri Bajāru (Outofbox), Lieni Jākobsoni (Sampling), Kristiānu 
Ertu (Progresa arheoloģija), Reini Liepiņu (Sudraba arhitektūra), Uldi Lukševicu (NRJA) un Andi Sīli (SZK 
un partneri). Paneļdiskusiju “Mantinieki” vadīja arhitekts Vents Vīnbergs. Papildus informācija: 
https://www.latarh.lv/industriala-mantojuma-dienas-05102022/  

 

  

https://www.latarh.lv/seminars-industriala-mantojuma-dienas-progresa-arheologija/
https://pkpp.lv/course/progresa-arheologija/
https://www.latarh.lv/seminars-industriala-mantojuma-dienas-andis-silis/
https://pkpp.lv/course/rekonstruktivisma-un-metamodernisma-arhitektura/
https://www.latarh.lv/industriala-mantojuma-dienas-05102022/
https://www.latarh.lv/industriala-mantojuma-dienas-05102022/
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DISKUSIJAS 
Latvijas Arhitektu savienība (LAS) 2022. gadā uzsāka veidot atklātu platformu diskusijām dažādu atzītu 
ekspertu lokā par sabiedriskajā telpā aktuāliem jautājumiem, kas varētu dot padomu ne vien arhitektiem 
pašiem, bet arī plašākai publikai. Sarunas un diskusiju bija iespēja skatīties LAS Facebook platfomā, 
saglabājot arhīva ierakstus un pēcāk latarh.lv publicējot tekstuālus kopsavilkumus.  

9. martā tika rīkota LAS diskusija: Kā varam ietekmēt karadarbību Ukrainā? Diskusijā 
piedalījās arhitekte Brigita Bula, kas viena no pirmajām piedāvāja darbavietas ukraiņu bēgļiem savā 
uzņēmumā, arhitekts Aleksis Babuškins, kurš vairākus gadus dzīvojis un strādājis Ukrainā un pārzina 
turienes situāciju, arhitekts Andis Sīlis ar plašu darba pieredzi bijušajā postpadomju telpā, Mantojuma 
pārvaldes vadītājs Juris Dambis, bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālis Raimonds 
Graube un arhitekts Viktors Valgums, LAS pārstāvis Eiropas Arhitektu padomē (ACE). Sarunu vadīja 
arhitektūras kritiķis Vents Vīnbergs. Dalībnieki diskutēja par to, kā koncentrēt un koordinēt profesionālos 
un personiskos resursus un prasmes, lai palīdzētu tiem, kas cietuši no Krievijas iebrukuma Ukrainā, un kā 
profesionālā kopiena var līdzdarboties kara izbeigšanā. Papildus informācija: 
https://www.latarh.lv/diskusijas-kopsavilkums-ka-varam-ietekmet-karadarbibu-ukraina/  

24. maijā notika LAS diskusija: Kas ir īsts – pilsēta, valsts vai mēs? - veltīta akūtajai 
padomju mantojuma tēmai. Pasākumā piedalījās filozofe un semiotiķe Daina Teters, sociālais psihologs 
Ivars Austers un arhitekts Uldis Lukševics, vadīja pasākumu – publicists Vents Vīnbergs. Papildus 
informācija: https://www.latarh.lv/las-diskusija-kas-ir-ists-pilseta-valsts-vai-mes/ 

9. jūnijā notika Arhitektūras prakses launags “Plānotās izmaiņas 
Arhitektūras iepirkumos”. Arhitektu prakses grupas launagi ir platforma, kurā profesionāļu 
vidē apspriest likumdošanas un normatīvu aspektus, kas apgrūtina arhitekta ikdienas darbu. Viens no 
šādiem problemātiskiem jautājumiem jau daudzus gadus ir zemākās cenas arhitektūras iepirkumi. Līdz ar 
nesenajiem grozījumiem Publisko iepirkumu likumā arhitektūras projektēšanas iepirkumos piedāvājuma 
izvērtēšanā cena vairs nedrīkstēs būt vienīgais kritērijs. Nozares pārstāvjiem – arhitektiem, pasūtītājiem un 
uzraugošajām institūcijām – tā ir iespēja vienoties par jauniem kritērijiem objektīvai iepirkumu 
izvērtēšanai. Par to arī 2022. gada 9. jūnijā notika Latvijas Arhitektu savienības organizēta saruna. 
Diskusijā piedalījās Artis Lapiņš un Monta Oga no Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB), arhitekti Andris 
Vītols, Ingurds Lazdiņš, Dace Kalvāne, Oskars Vāvere un Uldis Vilciņš, pasūtītāju viedokli pārstāvēja Baiba 
Ungure un Ivars Vucāns no Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centra (VAMOIC), kā arī 
Ineta Tumaševska un Paula Ozoliņa no Valsts nekustamajiem īpašumiem (VNĪ). Diskusiju vadīja LAS 
valdes locekle arhitekte Anda Kursiša. Papildus informācija: https://www.latarh.lv/atskats-uz-arhitektu-
launagu-par-izmainam-iepirkumos/  

13. jūnijā Arhitektu namā tika rīkota moderēta domapmaiņa “Uzvaras parks pēc 
pieminekļa”. Tās mērķis - izveidot un izdiskutēt vairākas alternatīvas teritorijas izmantošanai pēc 
nepieminekļa nojaukšanas. Prezentācijas: Evelīna Ozola - RD iecerētais process, Visvaldis Sarma - 
pieminekļa demontāžas projekts, Linda Zaļā - parka ainaviskās vērtības, A. Akmentiņš. Moderēja – Neils 
Balgalis. Sekoja grupu darbs. Papildus informācija: https://www.latarh.lv/ideju-apmaina-par-pieminekli-
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uzvaras-parka/  un https://www.delfi.lv/news/national/politics/arhitekti-iesaka-neizvietot-uzvaras-parka-
jaunus-vestures-piemineklus.d?id=54474504  

 21. jūlijā Arhitektu namā Latvijas Arhitektu savienība sadarbībā ar RD Pilsētas attīstības departamentu 

rīkoja diskusiju ar Pilsētas arhitekta dienesta vadītāja amata 
pretendentiem. No astoņiem amata konkursā iesniegtajiem pieteikumiem uz nākamo kārtu virzīti 
pieci pretendenti – Agate Eniņa, Ingurds Lazdiņš, Pēteris Ratas, Uldis Sedlovs un Oskars Redbergs, kurš 
diskusijā nepiedalījās. Pretendenti iepazīstināja ar savu līdzšinējo pieredzi un prezentēja savu redzējumu 
par pilsētas arhitekta lomu un vīziju par Rīgas tālāko attīstību. Sarunu ZOOM platformā vadīja arhitekte 
Gunta Grikmane. Plašāka informācija: https://www.latarh.lv/diskusija-starp-rigas-galvena-arhitekta-
amata-kandidatiem/ un https://www.latarh.lv/atskats-uz-diskusiju-ar-rigas-arhitekta-amata-
pretendentiem/  

12. septembrī Arhitektu namā notika tikšanās ar 14. Saeimas deputātu kandidātiem, 
kurā tika noskaidrots dažādu partiju pārstāvju viedoklis par tādiem jautājumiem kā Arhitektūras likums 
un tā pieņemšana Saeimā, mājokļu politika Latvijā un šīs jomas galvenās problēmas. Uz 
tikšanos bija ieradušies pārstāvji no 9 partijām – Progresīvie, Tautas kalpi Latvijai, Suverēnā vara, Zaļo 
Zemnieku Savienība, Saskaņa, Nacionālās apvienība, Konservatīvie, Attīstībai/Par, Republikai. Piedalījās 
arī Nacionālās Arhitektūras padomes pārstāvis Gatis Didrihsons, LAS pārstāve Sandra Treija un Rīgas 
pilsētas galvenā ainavu arhitekte Indra Purs. Diskusiju moderēja Neils Balgalis. Papildus: 
https://www.latarh.lv/atskats-uz-tiksanos-ar-14-saeimas-kandidatiem/  

13. septembrī Arhitektu namā notika Ērika van Vlieta lekcija “Zoo Masterplans And 
More”. To organizēja Latvijas Arhitektu savienība sadarbībā ar Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu. Rīgas 
Nacionālā Zoologiskā dārza stratēģiskais MASTERPLAN 2035 apraksta vēlamo virzienu attistībai nākamo 
15 līdz 20 gadu laikā. Tas veicinās Latvijas sabiedrības, potenciālo partneru un sponsoru atbalstu, lai 
attiecīgi plānotu un realizētu nepieciešamo projektu norisi atbilstoši Rīgas Zoo ilgtspējīgās attīstības vīzijai. 
Tādēļ Latvijas Arhitektu savienība aicināja Rīgas Zoo stratēģiskā attīstības plāna autoru Erik van Vliet 
dalīties ar savu pieredzi lekcijā. Papildus informācija:  https://www.latarh.lv/lekcija-zoo-masterplans-and-
more/  

1. novembrī Arhitektu namā notika diskusija Ainavu arhitektūras konkursu iepirkumu 
nolikumu prakse - pirmā publisko notikumu sērijā Likums un prakse. To organizēja LAS 
sadarbībā ar ALPS ainavu darbnīcu organizē sarunu par ainavu arhitektūras iepirkumu nolikumu praksi – 
to izstrādes un realizācijas izaicinājumiem. Diskusijas mērķis – nosaukt un apkopt nolikumu “trigera 
punktus” un aktualizēt nepieciešamību sadarboties pašvaldībām un profesionālām nevaldības 
organizācijām, uzlabojot publisko iepirkumu praksi. Diskusija ievadīja IUB semināra tēmu par 
projektēšanas iepirkumiem pēc saimnieciski izdevīgākajiem kritērijiem, kas notiks 2022. gada 11. novembrī, 
sarunas dalībnieki diskutēs par ainavu arhitektūras nolikumu anatomiju, par to tehniskās specifikācijas 
ietekmi uz publiskās ārtelpas kvalitāti, sadarbības nozīmi un kopējo atbildību par vidi, kurā dzīvojam. 
Plašāka informācija: https://www.latarh.lv/diskusija-par-ainavu-arhitekturas-konkursiem/   
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 EKSKURSIJAS 

Baltic Bubble 
 

2.–3. jūlijā notika Baltijas arhitektu vasaras festivāls Ventspilī 
Baltic Bubble. Programmā bija Ventspils arhitektūras 
ekskursija ar Ventspils pilsētas galveno arhitekti 
Daigu Dzedoni, Vizium centra ekskursija ar Audrius 
Ambrasas. Pasākumu organizēja Lietuvas Arhitektu 
savienība, Latvijas Arhitektu savienība un Igaunijas Arhitektu 
savienība sadarbībā ar nozares partneriem un Latvijas jauno 
arhitektu klubu Atelpa.  

Papildus informācija: https://www.latarh.lv/baltijas-
arhitektu-vasaras-festivals-ventspili/  un 
https://fb.me/e/20RohoZZh 

 

Pasaules 
arhitektūras 
diena - Siguldā 
 

2022. gada 3. oktobrī Pasaules Arhitektūras dienas notika 
Siguldā. To Siguldas novads sadarbībā ar  LAS. Visas dienas 
garumā tiks apskatīti vairāki objekti – Arhitektu dienu 
atklāšana kultūras centrā Devons, Siguldas pilsētas 
ģimnāzijas un Sporta centrs, Siguldas pils kvartāls un 
Siguldas Jaunās pils, Krimuldas muiža, Sanatorijas un 
ciemata teritorija, Viesu nama Ziedlejas, kultūras nams 
Gauja. Krimuldā notika Miķeļa Putrāma lekcija par 
labklājības arhitektūru. Lekcija tika filmēta un drīzumā būs 
skatāma video formātā gan LAS Youtube kanālā, gan vietnē 
pkpp.lv. 

Papildus informācija: https://www.latarh.lv/pasaules-
arhitekturas-diena-siguldas-novada/  

Atskats uz notikumu rakstā: 
https://a4d.lv/raksti/atskatoties-uz-arhitekturas-dienu-
sigulda-un-apkartne/  
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2022. gadā -  
6 izbraukuma 
semināri 
 

Divi izbraukuma semināri Lietuvā: Pilsētbūvnieciskais 
mērogs: kvartāli un pilsētvide Lietuvas mūsdienu 
arhitektūrā:  

2022. gada  4.-7. maijā: 

Papildus informācija: https://www.latarh.lv/izbraukuma-
seminars-lietuva-04-07052022/  

Atskats uz maija semināru: 
https://www.facebook.com/latarh/videos/576042563845482  

Arta Zvirgzdiņa raksts a4d.lv: https://a4d.lv/raksti/pec-
pilsetnieciskas-pieredzes-lietuva-atskats-uz-las-izbraukuma-
seminariem/  

 

2022. gada 15.–17. septembrī organizēts izbraukuma 
seminārs "Pilsētbūvnieciskais mērogs: kvartāli un pilsētvide 
Lietuvas mūsdienu arhitektūrā", kura galamērķis arī šoreiz 
bija nozīmīgais Paupys kvartāls. Nepilna diena atvēlēta arī 
bijušajai Lietuvas galvaspilsētai Kauņai, kas šogad ir Eiropas 
kultūras galvaspilsēta, ļaujot iepazīties ne vien ar mūsdienu 
projektiem, bet arī ar starpkaru arhitektūras mantojumu. 
Notika tikšanās ar dažādiem Lietuvas arhitektiem, arī ar jau 
mums Latvijā labi pazīstamajiem Audrius Ambrasas un 
Andrė Baldišiūtė (DO architects). 
Izbraukuma semināru organizēja un vadīja Artis 
Zvirgzdiņš sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību. 

Papildus informācija: https://www.latarh.lv/seminari-
septembri-braukuma-seminars-lietuva/  
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LATVIJAS ARHITEKTŪRAS GADA 
BALVA #LAGB2022 
Latvijas Arhitektūras gada balva ir ikgadējs nozares lielākais un nozīmīgākais apbalvojums arhitektūrā, kas 
no apbalvojuma pasniegšanas profesionāļu lokā kļuvis par Latvijas arhitektūras popularizēšanas 
nozīmīgāko gada pasākumu. Balvu pasniegšanas ceremonija ir arhitektūrai veltītu pasākumu nedēļas 
kulminācijas brīdis, ko papildina fināla žūrijas pārstāvju, īpašo viesu un pašmāju arhitektu publiskās 
lekcijas, diskusijas un Gada balvas nominantu izstāde, kas pēdējos gadus ir apskatāma pilsētvidē. 

 



 

 
     Latvijas Arhitektu savienības 2022. gada darbības pārskats                |   39 

Atlases žūrija Konkursa pirmajā kārtā iesniegtos darbus vērtēja Latvijas 
Arhitektūras gada balvas 2022 atlases žūrija, kuras sastāvā 
bija arhitekti un pagajušā gada balvu saņēmēji:  

• arhitekte un žūrijas priekšsēdētāja Andra Šmite,  
• arhitekts, arhitektu biroja “Mailitis Architects” 

vadītājs Austris Mailītis,  
• arhitekts, biroja “Didrihsons Arhitekti” vadītājs un 

Kultūras ministrijas Nacionālās arhitektūras padomes 
vadītājs Gatis Didrihsons,  

• arhitekts, arhitektu biroja “NRJA” vadītājs Uldis 
Lukševics, 

• arhitekte, autore, kuratore, Jaunā Eiropas Bauhaus 
Latvijas kontaktpunkta vadītāja Ieva Zībārte,  

• būvinženieris, būvuzņēmuma “Skonto Construction” 
projektu vadītājs Jānis Kreicburgs  

• muzeja “Žaņa Lipkes memoriāls” direktore, 
sabiedriskā aktīviste Lolita Tomsone. 

Fināla žūrija Otrajā konkursa kārtā nominantus vērtēja fināla žūrija:  

• arhitekts, lektors Tomass Randals - Peidžs 
(Thomas Randall Page),  

• arhitekte, fiziķe, Igaunijas arhitektūras žurnāla “Māja” 
galvenā redaktore Kaja Pae (Kaja Pae),  

• arhitekts Vītauts Biekša (Vytautas Biekša),  
• arhitekts, uzņēmuma “3XN” eksperts Henrijs 

Glogau (Henry Glogau)  
• arhitekte Andra Šmite (“Latvijas Arhitektūras gada 

balvas 2022” atlases žūrijas priekšsēdētāja). 
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49  
iesniegti 
 
16  
nominanti 

Atlases žūrija no 49 iesniegtajiem darbiem atlasīja 16 
nominantus, kuri tika vērtēti tālāk konkursa otrajā kārtā. 
Latvijas Arhitektūras gada balvas 2022 nominanti 
(alfabētiskā kārtībā): 

• Atbalsta centrs “Pērle”. Autori: ĒTER, sadarbības 
partneris Rīgers; 

• Āgenskalna tirgus transformācija. Autori: Arhitektes 
Lienes Griezītes studija; Kārlis Vilkaušs, Jānis Pelsis, 
Roberts Koļcovs; Kalnciema iela; 

• Ārstu māja Mežaparkā un grāmata “Ārstu māja 
Mežaparkā”. Autori: Zaigas Gailes birojs; 

• Brūzis Manufaktūra. Autori: Sampling; 
• Daugavpils cietokšņa inženierarsenāla restaurācija. 

Autori: REM PRO, sadarbības partneris Konvents. 
Daugavpils cietokšņa pulvera noliktavas restaurācija 
un infrastruktūras labiekārtošana. Autori: REM PRO, 
sadarbības partneris "Konvents"; 

• Divu vēsturisku dzīvojamo ēku pārbūve Rīgā. Autori: 
Arhitektes Lienes Griezītes studija; 

• Dzīvojamās ēkas pārbūve Jūrmalā. Autori: Zaigas 
Gailes birojs; 

• Grāmata “Džons Hejduks: Projekts Rīga”. Autori: 
nodibinājums ARHITEKSTI; 

• Ekspozīcija “Kerbedzs: sekojot inženiertehniskajām 
idejām”. Autori: Didzis Jaunzems Arhitektūra; 

• Ēku atjaunošana, pārbūve un fasāžu restaurācija 
Kuldīgā (Adatu fabrika). Autori: Zaigas Gailes birojs; 

• Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un 
pielāgošana Liepājas Interjera muzeja vajadzībām. 
Autori: PS Pils projekts; 

• Izstāde Dizaina muzejā Londonā “Weird Sensation 
Feels Good: The World of ASMR”. Autori: ĒTER; 

• Lielvārds telpa. Autori: GAISS arhitekti; 
• Ziedlejas – pirts un labsajūtas komplekss. Autori: 

Open arhitektūra un dizains un Ģirts Runis 
(Landshape) 

• Ziemeļi - Kurzemes piejūras sēta. Autori: Open 
arhitektūra un dizains; 

• Zinātnes un inovāciju centrs Vizium. Autori: 
Ambrasas Architectu Biuras, autoruzraudzības grupas 
vadītājs – Arhitekta J. Pogas birojs. 
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 FILMU KOLEKCIJA 
PAR LATVIJAS 
MŪSDIENU 
ARHITEKTŪRU  

LAS YouTube  
+ 
LAS Facebook  
 

Ar VKKF atbalstu katru gadu tiek papildināta Latvijas 
mūsdienu arhitektūras filmu kolekcija, kas ir apmēram 3–4 
minūtes gari video par Latvijas Arhitektūras gada balvas 
(LAGB) konkursa nominantiem. Tajos atainotas gan 
vērienīgas sabiedriskās ēkas, gan privātmājas, gan publiskie 
un privātie interjeri, gan restaurētie objekti, gan ainavu 
arhitektūras piemēri, gan vides dizaina objekti, gan izstādes, 
gan drukātie izdevumi, gan arī televīzijas raidījumi. Video 
papildina arī sarunas ar projektu autoriem.  

Vairāk nekā 10 gadu garumā izveidotas vairāk nekā 100 

filmas. Visu video autors: Ēriks Božis 

2022. gadā filmu kolekcija tika papildināta ar 16 filmām 
– skatīt LAGB 2022 nominantu sarakstu 

https://youtu.be/JbTZY3heOkk
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Galveno balvu saņēma atbalsta centrs 
“Pērle” Cēsīs (SIA ĒTER sadarbībā ar SIA Rīgers. 
Autoru komanda: Dagnija Smilga, Kārlis Bērziņš, Niklāvs 
Paegle, Emīls Garančs, Līga Ganiņa, Toms Ūdris, Juris 
Paegle). 

Atbalsta centrs “Pērle” ir pilotprojekts deinstitucionalizācijas 
norisēm Cēsu novadā, lai cilvēkiem ar dažādiem 
traucējumiem palīdzētu iekļauties sabiedrībā. Telpas 
(darbnīcas, terapijas, sensorā telpa un multifunkcionālā zāle) 
ir organizētas vienstāva koka konstrukciju ēkā visas zem 
viena trijstūra formas jumta. Kompaktā ēka atrodas ainaviskā 
nogāzē, bet iekštelpas rada gaišuma un plašuma sajūtu. 
Dienvidu fasāde ar lieliem logiem pret ainavu pagarināta āra 
terasēs, ko noēno īpaša pergola. 

Starptautiskā žūrija atzīmēja, ka ēkai piemīt īpašais gars – kā 
Gesamtkunstwerk mūsdienīgā veidā. Labā stāstā vienmēr ir 
nedaudz mistērijas, un šī ir neliela budžeta arhitektūra ar 
mistēriju. Tajā pašā laikā šī ēka ir radīta cilvēkiem un tā ir 
labi iekārtota. 

 

Tāpat "Latvijas Arhitektūras gada balvas" 
jeb fināla žūrijas balvas ieguva Daugavpils 
cietokšņa inženierarsenāla un pulvera noliktavas restaurācijas 
un infrastruktūras labiekārtošanas projekts (Autori: REM 
PRO, sadarbības partneris Konvents), kā arī brūzis 
“Manufaktūra” Rīgā (SAMPLING: Manten Devriendt, Liene 
Jākobsone). 

Inženierarsenāls Daugavpilī ir milzīga būve ar 
kalta granīta kāpnēm, un tas aizņem veselu kvartālu. 
Atjaunošanas laikā vietām atstāta vecā skujiņā izliktā ķieģeļu 
grīda, rūpīgi atjaunots vestibils ar krusta velvēm. Senāk te 
laboja tehniku, un arī tagad pirmais stāvs atvēlēts mašīnām, 
kuras saglabājušas ne vien oriģinālo krāsu, bet spējušas 
atbraukt no Rēzeknes. Plašais pagalms ir vēl viena vieta 
kultūras dzīvei. Atjaunotais aparelis – slīpā uzbrauktuve – 
bijis sarežģīts uzdevums, taču daugavpilieši ar to eleganti 
tikuši galā. 
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Brūzis “Manufaktūra” atrodas vēsturiskā 
ražošanas ēkā Juglā, kas pielāgota alusdarītavas un bāra 
vajadzībām. Koncepcijas pamatā ir vēlme izcelt šīs necilās 
ēkas ilgo mūžu un vairākas pārbūves. Rezultāts estetizē 
dažādās būvniecības pieejas un paņēmienus, papildinot ar 
jaunu uzslāņojumu, kas atkal piemēro ēku citai funkcijai. 
Ēkas vizuālais tēls iecerēts kā ilgtspējas un atkārtotas 
izmantošanas manifestācija. Arī telpu dizains ietver gan jau 
lietotas, gan no teritorijā atrastiem materiāliem izgatavotas 
mēbeles. 

 

Žūrijas īpašo atzinību ieguva projekts Ziedlejas – 
pirts un labsajūtas komplekss (Autori: Open arhitektūra un 
dizains un Ģirts Runis (Landshape)) Siguldas novada 
Krimuldas pagastā un Āgenskalna tirgus transformācija 
(Autori: Arhitektes Lienes Griezītes studija; Kārlis Vilkaušs, 
Jānis Pelsis, Roberts Koļcovs; Kalnciema iela). 

“Ziedleju” idejiskā ass izriet no pirts kultūras un tās 
aktualitātes nemierīgā un urbānu izaicinājumu pilnā 
laikmetā. Labsajūtas komplekss tiek attīstīts kā vieta, kur 
atgūt mieru. Apvienojot mūsu zemes garīgās tradīcijas ar 
laikmetu iedvesmotām interpretācijām, ārzemju pieredzi, 
“Ziedlejas” parāda arī globalizācijas pozitīvās šķautnes. Katra 
sniedz atšķirīgu pieredzi vienlaikus vienotā arhitektoniskā 
stāstā. Te viesus gaida Stikla, Dūmu un Vilnas pirts, kā arī 
četras Stikla istabas. 

 

Āgenskalna tirgus ir 19. gs. beigu būve Rīgā, kas 
saglabājusi savu raksturu līdz pat mūsdienām. Projekta 
ietvaros tika sakārtotas konstrukcijas un atgriezts telpām 
majestātiskums. Paviljona sarkanais ķieģelis fasādē, ažūrās 
metāla konstrukcijas, vērienīgā plānojuma kompozīcija ar 
plašām galerijām ir sākotnējās arhitektūras vērtības, kas runā 
pašas par sevi. 
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DELFI Sabiedrības balsojumā šogad lielāko balsu skaitu 
ieguva pirts un labsajūtas komplekss “Ziedlejas" (Autori: 
"Open arhitektūra un dizains" un Ģirts Runis ("Landshape”)). 
Balvā uzvarētāji ieguva “Delfi izcilības sfēru”, kuru veidojies 
tēlnieks Gatis Erdmanis, kā arī 5000, - eiro reklāmas 
kampaņai "Delfi" kanālos. Pirts un labsajūtas komplekss 
“Ziedlejas” saņēma arī VELUX Latvia īpašo balvu. Savukārt 
izglītības projekta “Skolnieks. Pētnieks. Pilsētnieks” balva 
“Zirnis” tika Āgenskalna tirgus transformācijai (Autori: 
Arhitektes Lienes Griezītes studija; Kārlis Vilkaušs, Jānis 
Pelsis, Roberts Koļcovs; Kalnciema iela). Sanitārās un 
apkures tehnikas veikalu tīkls Komforts savu simpātiju balvu 
piešķīra Zinātnes un inovāciju centram “Vizium” (autori: UAB 
Ambrasas Architectu Biuras, Audrius Ambrasas, būvprojekta 
vadītājs, autoruzraudzības grupas vadītājs – SIA Arhitekta J. 
Pogas birojs, Juris Poga.) Dizaina, arhitektūras un dzīvesstila 
žurnāla “Deko” balvu saņēma arhitektes Lienes Griezītes 
studija – gan par paveikto darbu divu vēsturisko ēku pārbūvē 
Kalnciema ielā, gan ieguldījumu Āgenskalna tirgus 
transformācijā.  

 

Kā stāsta Latvijas arhitektūras gada balvas 2022 žūrijas 
priekšsēdētāja, arhitekte Andra Šmite, izvēlēties nominantus 
starp 49 šogad pieteiktajiem darbiem nebija viegli – tie bija 
dažādi, daudzpusīgi un profesionāli izstrādāti pieteikumi. 
“Visi šogad iesniegtie darbi raksturojami kā ļoti kvalitatīvi un 
labi. Ja būtu tāda iespēja, mēs labprāt apbalvotu pat vairākus 
no iesniegtajiem pieteikumiem. Kopumā žūrija pavadīja 
piecas dienas, apskatot pieteiktos darbus, jo arī objektu 
atrašanās vietas ir ļoti dažādas – no Bernātiem līdz 
Robežniekiem. Mums bija garas diskusijas, taču neatceros, 
kad vēl ir bijis pasākums, kura ietvaros esmu tik intensīvi 
vairākas dienas pēc kārtas runājusi par arhitektūru un tās 
vērtībām. Tāpēc varu teikt to, ka visi žūrijas pārstāvji ir savas 
jomas speciālisti, spēcīgas personības ar skaidru redzējumu 
par vērtībām, kas mums ir svarīgas,” par žūrijas darbu stāsta 
Andra Šmite. 
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LAGB2022 NEDĒĻA 3.-7. OKTOBRIS 
DISKUSIJAS UN LEKCIJAS 

Latvijas Arhitektūras gada balvas šī gada pirmā diskusija norisinājās jau 8. jūnijā – īsi pirms darbu 

pieteikšanas termiņa noslēguma. Diskusijā “LAGB 2022: Ko dod balva” piedalījās vairākkārt 
balvu saņēmušie arhitekti Andra Šmite, Reinis Liepiņš un Sintija Vaivade. Sarunu vadīja Vents Vīnbergs. 
Papildus informācija – video un sarunas saīsinātā redakcija: https://www.latarh.lv/atskats-uz-diskusiju-
ko-dod-balva/  

4. oktobrī plkst. 14.00 Arhitektu namā, Torņa ielā 11 norisinājās arhitekta, biroja “Didrihsons Arhitekti” 

vadītāja un Latvijas Arhitektūras gada balvas žūrijas pārstāvja Gata Didrihsona lekcija 
“Roche biroja ēka + Dienas gaisma un vairāk”. Pēc tās ar lekciju uzstājās VELUX 
vecākā arhitekte Klara Bukovska no Čehijas: Build for life / Living places. Sustainable and affordable 
approach in New Build and Renovation. Lekcija norisinājās angļu valodā. Lekcija tapa sadarbībā ar 
uzņēmumu “Velux”. https://www.latarh.lv/lekcija-gatis-didrihsons-un-klara-bukovska/  

5. oktobrī plkst. 19.00 kopā ar Latvijas Mākslas akadēmiju galerijā “Smilga”, Eduarda Smiļģa iela 34a, tika 

organizētas sarunas “SALONS. Rudens epizode #1. Kādai jābūt laikmetīgai 
arhitektūras izglītībai?”. Tajā piedalījās– kurators, arhitekts un publicists Džeimss Teilors-
Fosters un horeogrāfe, performances māksliniece Ula Sikle. Papildus informācija: 
https://fb.me/e/8eoybxO37  

6. oktobrī plkst. 17.00 Arhitektu namā, Torņu ielā 11, notiks Jaunā Eiropas Bauhaus sarunu 
ekspresis “Atjaunošana, koprade, pētījumi. Jaunā Eiropas Bauhaus 
sarunu ekspresis Arhitektu namā”:* Publiskās ārtelpas pārvaldība - Evelīna Ozola, pilsētas 
galvenā dizainere un pilsētas galvenā arhitekta p.i., Rīgas Pilsētas arhitekta dienests; * Rīgas pirmie soļi 
apritīgā būvniecībā - Ieva Kalniņa, projektu vadītāja, Rīgas enerģētikas aģentūra; * Pilsēta kā skola - Jānis 
Ķīnasts, Cēsu Pluriversitāte, Jaunā Eiropas Bauhaus balvas 2022 finālists un vēstnieks; * Dabiskā 
metabolisma cikls pilsētā. Lucavsalas piemērs - Ph.D. Liene Jākobsone, arhitekte un dizainere, Sampling; * 
Laubes nama atdzimšana Pārdaugavā - Lotte Tisenkopfa-Iltnere, AS MADARA Cosmetics dibinātāja; * 
Asinsrites atjaunošana- Brigita Bula, Brigita Bula arhitekti, Kaspars Vanags, Paula Stradiņa Medicīnas 
Vēstures muzeja direktors. Sarunu organizēja  Latvijas Arhitektu savienības “Jaunā Eiropas Bauhaus” 
Latvijas kontaktpunkts. Sarunu programmas kuratore un vakara moderatore – Ieva Zībārte. Papildus 
informācija: https://fb.me/e/2jswQiUKB  

5. oktobrī plkst. 19:00 - Industriālā mantojuma dienu ietvaros Arhitektūras nedēļas laikā, radošajā kvartālā 

“Provodņiks”, Ganību dambī 63 - norisinājās paneļdiskusija “Mantinieki” ar arhitektiem un 
Industriālā mantojuma dienu lektoriem Pēteri Bajāru (Outofbox), Lieni Jākobsoni (Sampling), Kristiānu 
Ertu (Progresa arheoloģija), Reini Liepiņu (Sudraba arhitektūra), Uldi Lukševicu (NRJA) un Andi Sīli (SZK 
un partneri). Paneļdiskusiju vadīja arhitekts Vents Vīnbergs. Papildus informācija: 
https://fb.me/e/31iFlllmA  

https://www.latarh.lv/arhitekturas-nedela-2022/
https://www.latarh.lv/atskats-uz-diskusiju-ko-dod-balva/
https://www.latarh.lv/atskats-uz-diskusiju-ko-dod-balva/
https://www.latarh.lv/lekcija-gatis-didrihsons-un-klara-bukovska/
https://fb.me/e/8eoybxO37
https://fb.me/e/2jswQiUKB
https://fb.me/e/31iFlllmA
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NOTIKUMI UN IZSTĀDES 

Latvijas Arhitektūras gada balvas 2022 nominantu darbu izstāde bija publiski pieejama ikvienam 
interesentam no 3. septembra līdz 17. oktobrim pie Arhitektu nama, Torņa ielā 11, un kurā apskatāmi 
visi šī gada balvai pieteiktie darbi. Ar izstādi iespējams iepazīties LAS Facebook lapā: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.8744417772250843&type=3 

Savukārt Latvijas Arhitektu savienības telpās, Torņa ielā 15, no 19. augusta līdz 20. oktobrim 

norisinājās izstāde “Re:Vīzija”. Tajā redzami darbi, kas Latvijas Arhitektūras gada balvai pieteikti 
pēdējo 20 gadu laikā. Šī krājuma revīzija ir ļāvusi izveidot atskatu uz Latvijas arhitektūras un 
pilsētplānošanas neseno vēsturi, gan notverot 21. gadsimta sākuma garu, gan izceļot pārlaicīgus projektus, 
kas ir kas vairāk nekā tikai sava laikmeta produkti. 
Izstāde “Re:Vīzija” pievēršas neveiklajam pārejas posmam starp laikmetīgo estētiku un novērtētu 
mantojumu, aicinot apmeklētājus pārvērtēt savas attiecības ar arhitektūru, kas ir jau novecojusi, taču vēl 
nav vēsturiska. Izstāde Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes telpās 3. stāvā būs skatāma no 
24. oktobra līdz 16. decembrim.Izstādi papildina Latvijas Arhitektūras gada balvas 2022 nominantu 
video. Ar izstādi iespējams iepazīties LAS Facebook lapā: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.8676770182348936&type=3  un 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.8969724973053454&type=3  

Izstāde: Annas Vaivares ilustrāciju izstāde Ineses māja no 29. septembra, 
Galerija Smilga, Eduarda Smiļģa iela 34a, Rīga. Izstādē būs apskatāmas Annas Vaivares oriģinālilustrācijas 
bilžu grāmatai ar Guntas Šnipkes tekstu “Ineses māja”. Šajā bilžu grāmatā satiekas divas arhitektes, kas 
vienlaikus aktīvi darbojas citā radošā sfērā: ilggadīgā Liepājas arhitekte un dzejniece Gunta Šnipke un 
arhitekte un grāmatu ilustratore Anna Vaivare. Bilžu grāmata asprātīgā veidā stāsta par sarežģīto arhitekta 
darbu un māju kā komplicētu cilvēka dzīves paradumu, vērtību un sociālo attiecību kopumu, kas 
arhitektam jāpārvērš reālā ēkā. Anna Vaivare šo stāstu ietērpusi detalizētās aksonometriskās ilustrācijās, 
kurās ir ļoti daudz, ko pētīt. Papildus informācija: https://fb.me/e/2CNLROQm8  

4. oktobrī plkst. 15.00 Mežaparka Lielās estrādes Kokaru zālē tikās bērnu un jauniešu izglītības projekts par 

apbūvētās vides veidošanos “Skolnieks, Pētnieks, Pilsētnieks” bērnu balvas 
arhitektūrā „ZIRNIS“ žūrija. Vienpadsmito Latvijas arhitektūras bērnu balvu ZIRNIS 
pasniedza Marta un Jete Āgenskalna tirgus transformācijas autoriem no arhitektes Lienes Griezītes studijas 
un Kārlim Vilkaušam, Jānim Pelsim, Robertam Koļcovam.  Papildus informācija: 
http://www.skolniekspetniekspilsetnieks.lv/bija/  

Pirms pasākuma svinīgās ceremonijas – 7. oktobrī Mežaparka estrādes autori  - arhitekti Juris Poga 

un Austris Mailītis – intersentiem vadīja ekskursijas.  

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.8744417772250843&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.8676770182348936&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.8969724973053454&type=3
https://fb.me/e/2CNLROQm8
http://www.skolniekspetniekspilsetnieks.lv/bija/
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ARHITEKTŪRAS PROFESIONĀĻU ATVĒRTĀS LEKCIJAS: 

2022. gada 7. oktobrī Arhitektūras nedēļa noslēdzās ar Latvijas Arhitektūras gada balvas 2022 
apbalvošanas ceremoniju Mežaparka lielajā estrādē Kokaru Zālē. Pirms ceremonijas fināla žūrijas locekļi 
uzstājās ar vieslekcijām: Notikušo lekciju video pieejami šeit: 

• “Potentials of Soviet era modernist housing areas”, Kaja Pae 
• “Circular by Design – ‘Waste’ of today, to build the architecture of tomorrow”, Henrijs Glogau 

(Henry Glogau);  
• “Slow Works”, Tomass Randels-Peidžs (Thomas Randall Page); 
• “Post Modernization & Identity”, Vitauts Biekša (Vytautas Bieksa). 

 

LATVIJAS ARHITEKTŪRAS GADA BALVAS 2022 SVINĪGĀ 
APBALVOŠANAS CEREMONIJA  

Arhitektūras nedēļas pasākumu sēriju noslēdza svinīgā apbalvošanas ceremonija, kas notika 7. oktobrī 
Latvijas Arhitektūras gada balvu 2021 saņēmušajā Mežaparka estrādē. Ceremonijas laikā tika paziņots, kuri 
ir tie objekti un procesi, kas saņēmuši augstākos apbalvojumus Latvijas arhitektūrā. Ceremoniju bija 
iespējams apmeklēt klātienē, gan arī vērot tiešsaistē. Ceremonijas video pieejams: 
https://youtu.be/JUrctMKMYeI  

  

https://www.youtube.com/watch?v=F2DqflJ6rVc
https://www.youtube.com/watch?v=F2DqflJ6rVc&t=1870s
https://www.youtube.com/watch?v=F2DqflJ6rVc&t=1870s
https://www.youtube.com/watch?v=F2DqflJ6rVc&t=3213s
https://www.youtube.com/watch?v=F2DqflJ6rVc&t=5163s
https://youtu.be/JUrctMKMYeI
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BRĪVDOMĪGĀS IZGLĪTĪBAS PROJEKTS 
SKOLNIEKS. PĒTNIEKS. PILSĒTNIEKS 
(SPP)  
Brīvdomīgās izglītības projekts Skolnieks. Pētnieks. Pilsētnieks (turpmāk - SPP) ir LAS jauno arhitektu 
iniciatīva, kas tika sākta 2009. gadā. Mērķis – lai apbūvētās vides veidošanas mākslā ievadītu bērnus un 
skolu jauniešus, lai veicinātu nākamo pieaugušo – lietotāju, pasūtītāju un likumdevēju – izpratni par 
arhitektūru un pilsētvidi. SPP zinību apguve audzē prasmes argumentēt, sekmē spējas sadarboties, trenē 
domāšanu un savstarpējo attiecību veidošanu. Tikai lai cilvēcīgāk dzīvotu. 

2017. gadā SPP kļuva par Starptautiskās Arhitektu savienības izglītības programmas Arhitektūra un bērni 
biedru kā izglītotājs par apbūvēs vides veidošanas mākslu. Pasaulē tādu ir 23, Baltijas valstīs – SPP ir 
vienīgais. 

SPP skolotājiem organizētajos semināros apliecinājumu par profesionālo pilnveidi saņēmuši 250 pedagogi. 

2015. gadā Latvijas mākslas skolām nodots digitālais SPP mācību kursa metodiskais līdzeklis, kas paredzēts 
12 gadus vecu jauniešu secīgai skološanai izvēles priekšmetā viena mācību gada laikā. Tajā iekļautas 24 
metodikas par apbūvētās vides veidošanu, kur noteicējs ir ēku lietotājs. Tās kārtotas 3 tēmās – arhitektūras 
māksla, arhitektūras pamatīpašības un arhitektūra pilsētvidē. Izklāsta princips – no vienkāršā uz 
sarežģītāko. Tas palīdz ieviest pielietojamu un pamatotu domu uzbūvi mākslinieciski apdāvināto bērnu 
mācību saturā. Daļa metožu pielāgota izmantošanai vispārizglītojošajās skolās. Līdz ar jaunā 
pamatizglītības standarta apstirpināšanu 2018.gadā arhitektūra ir kļuvusi par daļu no pamatizglītības un 
daļa SPP metožu pielāgota izmantošanai vispārizglītojošās skolās. SPP turpina darbu, lai atbalstītu 
skolotājus metodisko materiālu aprobācijā. 

2022. gadā darbnīcas norisinājās klātienē, tomēr to skaits bija retāks kā iepriekšējos gados ierasts, saistībā 
ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem gada pirmajā pusē, tomēr aktīvi tika turpināts metodiskais darbs SPP 
mācību līdzekļa izstrādē un pilnveidošanā. 2022. gadā SPP atbalsta arī Rīgas Domes pilsētas Attīstības 
departaments (RDPAD). 2022.gada rudenī atsākušās regulāras arhitektūras pulciņa nodarbība arhitektu 
namā. SPP izveidojis metodiku 'Čakste', lai iekļautu jauiešu redzējumu Čakstes piemiņas vietas izveidei 
Rīgā uz AB dambja.  

SPP darbojas ar VKKF, RDPAD un Latvijas Skolas Somas finansiālu atbalstu. 

Papildus informācija: http://www.skolniekspetniekspilsetnieks.lv  

  

http://www.skolniekspetniekspilsetnieks.lv/
http://www.skolniekspetniekspilsetnieks.lv/
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 IZSTĀDES UN 
NOTIKUMI 

 

Izstāde: Latvijas Arhitektūras gada balva 
2022 no 3. septembra līdz 15. oktobrim Torņa iela, Rīga. 

Plašāku informāciju skatīt sadaļā Latvijas Arhitektūras gada 
balva. 

 

Izstāde: Re:Vīzija, no 19. augusta līdz 15. oktobrim, 
Torņa iela 15, Rīga un no 24. oktobra līdz 16. decembrim 
Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes telpās 
3. stāvā.  

Plašāku informāciju skatīt sadaļā Latvijas Arhitektūras gada 
balva. 

 

Izstāde: Holistic renovation of 
modernism housing, no 16. līdz 20. maijam, 
Madride, Spānija.  

Plašāku informāciju skatīt sadaļā Starptautiski arhitektūras 
pasākumi. 
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Torņa ielas svētki 

 

19. un 20. augustā norisinājās Torņa ielas svētki. Tā ietvaros 
tika atklāta izstāde Re:Vīzija (sk. sadaļu izstādes), bija 
skatāmas Ērika Boža video projekcijas (sk. sadaļu Filmu 
kolekcija) -  iepriekšējo gadu Latvijas Arhitektūras gada 
balvas laureāti un viņu darbi. Bērniem un jauniešiem bija 
organizētas darbnīcas: Skolnieks. Pētnieks. Pilsētnieks 
darbnīca “Torņu spēles”, kuras laikā bija iespēja iepazīties ar 
dažādām ēku daļām, jo īpaši kāpnēm. Un torņu zīmēšana - 
Bērni aicināti visas dienas garumā brīvi piedalīties savu 
iztēloto Torņu zīmēšanā, veidojot vienu lielu kopīgu Rīgas 
bērnu zīmējumu. Šeit svarīgs būs process. Darbnīcu vadīja 
ilustratore Ella Mežule. Notika arī Arhitektu nama balkona 
koncerti - kontrabasists Staņislavs Judins, dziedātāja MARTA 
(Marta Grigale) un Katō (Anna Zankovska). Projektu 
organizēja Latvijas Arhitektu savienība, finansē Rīgas dome. 
Papildus informācija: https://www.latarh.lv/torna-ielas-
svetki-19-20-augusts un 
https://www.facebook.com/events/847702026197402  

https://www.latarh.lv/torna-ielas-svetki-19-20-augusts
https://www.latarh.lv/torna-ielas-svetki-19-20-augusts
https://www.facebook.com/events/847702026197402
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Baltās naktis 
Arhitektu nakts 
 

 

 

 

 

 

LAS piedalījās Mūsdienu kultūras foruma Baltās naktis 
3. septembrī 18.00 - 03.00 Torņa ielā. 

Arhitektu nakts - to veidoja 4 daļas – Latvijas Arhitektūras 
gada balvas 2022 izstāde pilsētvidē, programmas “Skolnieks. 
Pētnieks. Pilsētnieks” (SPP) īpašā darbnīca jauniešiem, 
audiovizuālā izstāde “melnā kaste/baltā kaste” un arhitektu 
diskotēka.  

Audiovizuālā izstāde “melnā kaste/baltā 
kaste”. Zinātnē melnā kaste ir objekts vai sistēma, kuras 
iekšējās darbības princips nav zināms. Kamēr šādas sistēmas 
ievades dati un rezultāti ir redzami, ģenerēšanas process ir 
necaurspīdīgs jeb “melns”. Pretējs termins ir baltā kaste – 
sistēma, ar kuras iekšējiem procesiem var brīvi iepazīties. Ar 
šiem terminiem var raksturot visdažādākās sistēmas – gan 
algoritmu, gan cilvēka prātu. Instalācija “melnā kaste/baltā 
kaste” vienu otram pretī nostāda mākslīgo un dabisko 
intelektu un to ģenerētus produktus. Šis pretstats tiek 
ilustrēts caur arhitektūru – kamēr mākslīgā intelekta 
ģenerēto vīziju nevar ne izsekot, ne paredzēt, instalācija atklāj 
arhitekta radošā darba procesu visā tā neromantiskajā, 
tehnoloģiskajā un piņķerīgajā spektrā.  

Norises vieta - Arhitektu nama zāle, Torņa iela 11. 
Audiovizuālās izstādes autori – Ivars Veinbergs, Elīna Lībiete, 
Linda Leitāne, Mārtiņš Dāboliņš, Gatis Ziema.  

Brīvdabas izstāde “Latvijas arhitektūras Gada Balvas 
2022” - Latvijas Arhitektūras Gada Balvas nominantu un 
pieteikto darbu izstāde. Norises vieta – Torņa ielas publiskā 
ārtelpa pie Torņa ielas 11 / 15.  

Arhitektu diskotēka - Īpaša arhitektu diskotēka Torņa ielā, 
kur DJ setus spēlēs ar mūziku aizrāvušies arhitekti. Norises 
vieta – Torņa ielā 15. Pasākumu rīkoja LAS, Linda Leitāne, 
producente Austra Bērziņa. Atbalstīja Rīgas dome. Papildus 
informācija: https://www.latarh.lv/arhitektu-nakts-3-
septembris/  

 

https://www.latarh.lv/arhitektu-nakts-3-septembris/
https://www.latarh.lv/arhitektu-nakts-3-septembris/
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STARPTAUTISKI ARHITEKTŪRAS 
PASĀKUMI: 
BAUA AWARDS – BALTIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBU ASOCIĀCIJAS 
BALVA 

21. oktobrī Liepājā, koncertzālē “Lielais Dzintars”, norisinājās konkurss BAUA Awards. Tajā ik gadu vērtē 
Baltijas valstu jauno arhitektu diplomdarbus, piešķirot balvas labākajiem. Pasākumu organizēja Baltijas 
Arhitektu savienību asociācija (BAUA), Lietuvas Arhitektu asociācija (LAS), Igaunijas Arhitektu asociācija 
(EAA) un Latvijas Arhitektu savienība (LAS), Jauno arhitektu klubs “Atelpa” un inovāciju 
platforma “Morberga Studija”. 

Šogad žūrija par konkursa uzvarētējiem atzina divus jaunos arhitektus - Jāni Apsīti no Latvijas par projektu 
“Ziemas sporta infrastruktūras attīstība Siguldā. Tramplīnlēkšanas kalns” (Expansion of Winter Sports 
Facilities in Sigulda. Ski Jumping Hill) un Merilinu Kaupu (Merilin Kaup) no Igaunijas par projektu 
“Praktiskās utopijas” (Practical Utopias). Jānis Apsītis savu diplomdarbu izstrādāja un aizstāvēja, studējot 
Biznesa, māksas un tehnoloģiju augsskolā “RISEBA”, bet Merilina Kaupa - Igaunijas Mākslas akadēmijā.  
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Žūrija izcēla arī trīs projektus, kuri ieguva Atzinības rakstus, un tie ir: 

• Kotrinas Bajorinaites (Kotryna Bajorinaitė), Aurēlijas Kniukštaites (Aurelija Kniukštaitė) un Jones 
Virbickaites (Jonė Virbickaitė) kopprojekts “Kvalitatīvas vides radīšana saskaņā ar jaunā Eiropas 
Bauhaus kritērjiem. Jaunā Viļņa” (Creating a Quality Environment According to the Criteria of the 
New European Bauhaus. Naujoji Vilnia);  

• Justīnes Kates Hesses projekts “Bolderājas un Daugavgrīvas kultūras reģenerācija: ūdensmalas 
atjaunošana un Mīlestības saliņas laipu sistēma” (Bolderāja and Daugavgrīva Cultural Regeneration: 
Waterfront Intervention Scheme and Love Island's Boardwalk);  

• Enelī Klīmanas  (Eneli Kleemann) projekts “Mājas birojā - kopienas virzīti mājokļi Maakri kvartālā” 
(Home in the office-community-led housing in Maakri quarter). 

Pavisam konkursam šogad tika nominēti 15 projekti no septiņām Baltijas arhitektūras augtskolām - 
Igaunijas Mākslas akadēmijas (EST), Tallinas Tehnoloģiju universitātes (EST), Kauņas Tehnoloģiju 
universitātes (LT), Viļņas Mākslas akadēmijas (LT), Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes (LT), Rīgas 
Tehniskā universitātes (LV) un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" (LV). Visus 
dalībnieku darbus, var apskatīt BAUA mājaslapā - https://balticarchitecture.com/baua-student-awards-
2022  

Konkursa dalībnieku darbus vērtēja starptautiska žūrija, kuras sastāvā bija Deivids Kuks (David Cook) no 
Vācijas, “haascookzemmrich STUDIO2050”, Andra Šmite - arhitekte, “Latvijas Arhitektūras gada balvas 
2022” žūrijas priekšsēdētāja, Mants Daukšis (Mantas Daukšys), Lietuvas Arhitektu savienības Klaipēdas 
apriņķa organizācijas priekšsēdētājs un Aeta Adere (Aet Ader), Igaunijas Arhitektu asociācijas 
viceprezidente.  

Pasākuma atbalstītāji - Latvijas Valsts kultūrkapitāla fonds, Igaunijas Kultūras fonds, Lietuvas Kultūras 
padome, būvmateriālu ražošanas uzņēmums “Knauf” un Liepājas pilsēta.  

Pasākuma ieraksts - https://fb.watch/gkN-L97Mc4/ un https://fb.watch/gkN-anKInN 

Plašāka informācija: https://www.latarh.lv/baua-awards-2022-uzvar-janis-apsitis-no-latvijas-un-merilina-
kaupa-no-igaunijas/ un http://www.balticarchitecture.com  

  

https://balticarchitecture.com/baua-student-awards-2022
https://balticarchitecture.com/baua-student-awards-2022
https://fb.watch/gkN-L97Mc4/
https://fb.watch/gkN-anKInN/
https://www.latarh.lv/baua-awards-2022-uzvar-janis-apsitis-no-latvijas-un-merilina-kaupa-no-igaunijas/
https://www.latarh.lv/baua-awards-2022-uzvar-janis-apsitis-no-latvijas-un-merilina-kaupa-no-igaunijas/
http://www.balticarchitecture.com/
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BAUA ORGANIZĒTĀ IZSTĀDE “HOLISTIC RENOVATION OF 
MODERNISM HOUSING”  

16. maijā UIA Madrides foruma 2022 Affordable Housing Activation: Removing barriers laikā 
tiks atklāta BAUA organizētā izstāde Holistic renovation of modernism housing. Izstāde ir daļa 
pasākumu cikla par holistisku modernisma mājokļu atjaunošanu un tiek organizēta, sadarbojoties ar UIA 1. 
un 2. reģiona valstīm un Eiropas Arhitektu padomi, un tā demonstrē 11 Eiropas piemērus un pētījumus par 
pēc Otrā pasaules kara celto mājokļu holistisku renovāciju. Izstāde tiks atklāta Madridē 16. maijā plkst. 
15:45 pēc Centrāleiropas laika Madrides foruma laikā. Norises vieta – COAM, Sala Mercadal, C/ Hortaleza 
63, 28004 Madride, Spānija. 

Pasākumu cikls ir 2022. gada Madrides foruma paralēlais notikums, un izstādē apkopoti 11 labas prakses 
piemēri mājokļu fonda atjaunošanai Eiropā. Pasākumu cikla un projekta mērķis kopumā ir praktisko 
zināšanu apkopošana, ekspertīzes un resursu mobilizācija Baltijā novecojušā dzīvojamā fonda atjaunošanas 
programmu aktivizēšanai. Īstermiņā šie pasākumi veidos izziņas bāzi par reģiona labākajiem piemēriem un 
idejām, kā arī aktivizēs sadarbības loku. Ilgtermiņā nacionālās politikas līmenī tie var palīdzēt dzīvojamā 
fonda atjaunošanas programmas izstrādē un realizācijā. Temats ir aktuāls ne tikai postpadomju telpas, bet 
arī plašākā kontekstā un atbilst Jaunā Eiropas Bauhaus programmas uzsaukumam. 

Latviju izstādē pārstāvēja RTU Arhitektūras fakultātes studentes Undīnes Ģemzes maģistra darba 
projekts Lielmēroga dzīvojamo rajonu revitalizācija: ilgtspējīgais rajons “Grīva” Rīgā. 

Madrides forums Affordable Housing Activation: Removing barriers notiek no 18. līdz 20. maijam, un tajā 
bija iespējams piedalīties arī tiešsaistē. Forums piedāvāja plašu programmu ar pasaulē pazīstamu 
vieslektoru uzstāšanos. 

Tiešsaistes mājaslapa: https://www.ahamadrid.com; Programma; Par Madrides forumu 

Papildus informācija: https://www.latarh.lv/baua-izstade-holistic-renovation-of-modernism-
housing/  

Baltijas Arhitektu savienība (BAUA) pēc izstādes laida klajā tiešsaistes izdevumu Holistic renovation of 
modernism housing. Izdevumā apkopotas vairākas esejas un modernisma mājokļu atjaunošanas piemēri no 
dažādām Eiropas valstīm – starp tekstiem iekļauts arī arhitektes un urbānistes Evelīnas Ozolas 
raksts Warmth un kā viens no piemēriem publicēts RTU Arhitektūras fakultātes studentes Undīnes Ģemzes 
diplomprojekts Revitalization of the Large Housing Estates: the Sustainable Estate “Griva” in Riga.  

Papildus informācija un izdevuma lejupielāde: http://www.architektusajunga.lt/wp-
content/uploads/2022/08/holistic.pdf  

  

https://www.ahamadrid.com/
https://www.ahamadrid.com/agenda-del-foro-aha/
https://www.ahamadrid.com/
https://www.latarh.lv/baua-izstade-holistic-renovation-of-modernism-housing/
https://www.latarh.lv/baua-izstade-holistic-renovation-of-modernism-housing/
https://www.ace-cae.eu/services/news/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=2376&cHash=2ebd0d2d42bcac189e0906e8a72e6124
http://www.architektusajunga.lt/wp-content/uploads/2022/08/holistic.pdf
http://www.architektusajunga.lt/wp-content/uploads/2022/08/holistic.pdf
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 PĀRSTĀVNIECĪBA 
STARPTAUTISKĀS 
ORGANIZĀCIJĀS 

UIA 
 

Starptautiskā Arhitektu savienība/ International Union of 
Architects (UIA) dibināta 1948. gadā, un apvieno 111 valstu 
arhitektu profesionālās organizācijas, kas aptver vairāk kā 1 
500 000 arhitektu visā pasaulē. Latvijas Arhitektu savienība 
tajā uzņemta 1993. gadā kā reģionāla sekcija kopā ar 
Igaunijas un Lietuvas Arhitektu savienību BAUA (Baltijas 
Arhitektu savienību asociācija) sastāvā.  

LAS prezidents arhitekts Juris Poga pārstāv LAS intereses 
UIA sanāksmēs un veic tiešo saziņu un sadarbību ar 
organizāciju. 

www.uia-architectes.org 

 

  

http://www.uia-architectes.org/
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UIA  
Ģenerālā 
asambleja 
Madridē 

16. un 17. maijā Madridē norisinājās UIA ārkārtas ģenerālā 
asambleja, kurā klātienē vai tiešsaistē piedalījās gandrīz 250 
delegāti no 73 dalībvalstīm. Pirmā diena tika veltīta Biroja, 
komisiju un darba programmu darbības pārskatiem. Savukārt 
otrā diena sākās ar UIA ģenerālsekretāra prezentāciju par 
statūtiem un to grozījumiem. Pēc diskusijām asambleja 
nobalsoja un apstiprināja visus ierosinātos grozījumus. 

UIA restrukturizācijas darba grupa nolasīja starpposma 
ziņojumu un UIA dalībvalstu un citu ieinteresēto personu 
aptaujas rezultātiem. Pēc diskusijām asambleja vienojās, ka 
jārīko reģionālas tiešsaistes tikšanās padziļinātām diskusijām. 
UIA dalībvalstis tika arī aicinātas iesniegt savus komentārus 
rakstiski. 

Plašāka informācija: 

• Prezentācijas 
• Statūtu grozījumi 
• Starpposma ziņojumi 
• Aptaujas rezultāti 

Trešais (3.) UIA starptautiskais forums notiks 2024. gadā.  

Ēģipte un Malaizija prezentēja savas iespējas rīkot 3. UIA 
starptautisko forumu, un asambleja nobalsoja par 
Kualalumpuras kandidatūru (Malaizija). Forums notiks 2024. 
gada novembra vidū, tā tēma – DIVERSECITY: Humanity & 
Sustainable Growth. 

Tika apspriesti arī iesniegtie priekšlikumi. Rezultāti ir šādi: 

1. Šveices priekšlikums – atbalstīts 
2. Ziemeļvalstu, Baltijas valstu, Polijas, Vācijas, Kanādas 

un Amerikas priekšlikumi – nav atbalstīti 
3. Libānas priekšlikums – atbalstīts 

Pēc Tunisijas priekšlikuma asambleja piekrita izveidot Ētikas 
komiteju, kas izstrādās paraugprakses vadlīnijas un 
ieteikumus. Tāpat asambleja piekrita nosūtīt oficiālu vēstuli 
Turcijas valdībai, iebilstot pret 18 gadu cietumsodu, kas 
piespriests arhitektiem Mücella Yapıcı, Can Atalay un Tayfun 
Kahraman par piedalīšanos protestā pret Gezi parka 
iznīcināšanu. 

http://uia-architectes.org/wp-content/uploads/2022/05/Amendment-to-Article-and-Bylaw-Final-for-MS-Updated-1.pdf
https://www.uia-architectes.org/wp-content/uploads/2022/05/EGA_Madrid_10.1_Art-and-Bylaws_modif_en.pdf
https://www.uia-architectes.org/wp-content/uploads/2022/05/11_EGA_Madrid_Task-Force_Proposition_en-1.pdf
https://www.uia-architectes.org/wp-content/uploads/2022/05/11_EGA_Madrid_Task-Force_Summary.pdf
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ACE  
 

Eiropas Arhitektu padome/ Architects’ Council of Europe 
Padomē darbojas pastāvīgas darba grupas, kas strādā pie 
arhitektu prakses, standartu un izglītības normatīvajiem 
aktiem un vadlīnijām. Divreiz gadā notiek ACE ģenerālā 
asambleja, kurā dalībvalstu pārstāvji kopīgi caurlūko darba 
grupu izstrādnes, tās izdiskutē, saskaņo vai apstiprina. 
Latvijas Arhitektu savienība veicina ACE izstrādāto materiālu 
un rekomendāciju iestrādāšanu nacionālajos tiesību aktos 
(likumos, noteikumos, normatīvos un standartos). 

No 2016. gada LAS valdes sastāvā bija Viktors Valgums jr., 
kura atbildības kompetencē bija arhitektu prakses jautājumi, 
kā arī Latvijas Arhitektu savienības (LAS) tiešā sadarbība ar 
ACE, dalība ACE Ģenerālajās asamblejās. 2022. gadā darbu 
pārņēma Linda Leitāne un Ieva Zībārte, kura piedalījās “ACE 
Peer-Learning Group on Architecture Awards” pētījumā par 
nacionālo arhitektūras gada balvu vērtēšanas kritērijiem. 
Latvijas gada bavu ieguvušo projektu aprakstu un citu 
materiālu sagatavošana pētījuma publikācijai. 

Kopš 2022. gada 1. janvāra, par ACE prezidenti kļuva Rūta 
Šagemane (Vācija). 

Savukārt valdē darbojas: Rūta Leitanaite (Lietuva), Fulgencio 
Aviles (Spānija), Carl Bäckstrand (Zviedrija), Borys 
Czarakcziew (Polija), Daniel Fügenschuh (Austrija), Diego 
Zoppi (Itālija), Christos Christodoulou (Kipra), Pols Jeppesen 
(Dānija), Dubravko Bačiča (Horvātija) un Selma Haringtone 
(Īrija). 

https://www.ace-cae.eu 
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BAUA BAUA dibināta 1990. gadā un apvieno Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas Arhitektu savienību. Saskaņā ar statūtiem 
asociācijas vadība mainās ik pēc trīs gadiem. Dalībnieki 
vienojas par kopīgu ekspozīciju UIA kongresā, Baltijas 
arhitektūras skolu labāko diplomdarbu skati. 

LAS prezidents arhitekts Juris Poga pārstāv LAS intereses 
Baltijas Arhitektu savienību asociācijā (turpmāk - BAUA) un 
tās ikgadējās balvas rīkošanā. 

Notikumi: 

Tikšanās laikā tika apspriesti gan aktuālie jautājumi, gan 
plāni 2023. gadam: 

• Saskaņā ar BAUA statūtiem notika prezidentūras 
nodošana no Lietuvas Arhitektu savienības Latvijas 
Arhitektu savienībai. Līdz ar to par BAUA Prezidentu 
turpmākajiem trim gadiem ir Juris Poga, bet par viņa 
vietniekiem Ruta Leitanaite (Lietuva) un Hindreks 
Keslers (Igaunija). 

• Sanāksmes dalībnieki konceptuāli vienojās par 
starptautiskas BAUA konferences organizēšanu ar tēmu 
“Holistiskā modernisma perioda dzīvojamo rajonu 
renovācija”, kas notika Starptautiskās arhitektu 
savienības UIA Foruma ietvaros (tēma – “Šķēršļu 
noņemšana mājokļu iegādei par pieņemamu cenu”) 
Madridē 2022. gada maijā. 

• Sanāksmes dalībnieki parakstīja sadarbības līgumu par 
BAUA balvas organizēšanu 2023. gada rudenī Latvijā. 

• Sanāksmes dalībnieki konceptuāli atbalstīja BAUA mājas 
lapas dizainu un struktūru, precizējot tās saturu. 

http://balticarchitecture.com 
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JAUNĀ EIROPAS BAUHAUS LATVIJAS 
KONTAKTPUNKTA DARBĪBAS 
PROGRESA PĀRSKATS  
SAGATAVOJA IEVA ZĪBĀRTE, LAS VALDES LOCEKLE, JAUNĀ 
EIROPAS BAUHAUS LATVIJAS KONTAKTPUNKTA VADĪTĀJA 

JEB funkcijas 

 

Jaunā Eiropas Bauhaus Latvijas kontaktpunkta funkcijas 
(JEB LKP):izveidots ar Kultūras Ministrijas un Eiropas 
Komisijas mandātu JEB informācijas izplatīšanai un 
atgriezeniskās saites saņemšanai; 

• vāc un apkopo labās prakses piemērus; 
• stimulē tīklošanos, sadarbību un piedalīšanos JEB 

iniciatīvās; 
• piedalās JEB nacionālo kontaktpunktu sanāksmēs; 
• tīklojas ar citiem JEB nacionālajiem 

kontaktpunktiem; 
• sniedz atgriezenisko saiti par JEB iniciatīvu ieviešanu 

Latvijā JEB birojam Eiropas Komisijā Briselē 

Pamatfunkciju izpilde 
22.02. tiešsaistes seminārs Daugavpilī (sadarbības partneris – Daugavpils EKG 2027). Tēma – 
padomju arhitektūras un pilsētvides mantojums. 

28.02. tiešsaistes seminārs Rīgā (sadarbības partneris – Latvijas Dizaina centrs). Tēmas – publiskā 
telpa, pilsētvides dizains. 

25.03. tiešsaistes seminārs Liepājā (sadarbības partneris – Liepājas Valstspilsētas pašvaldība). Tēmas 
– mājoklis, ražošana, energoefektivitāte, izglītība, IT, publiskā telpa. 

31.03. starptautisks tiešaistes seminārs Rīgā (sadarbības partneris – Kultūras Ministrija). Tēma – 
kultūras mantojuma atjaunošana ievērojot Davosas deklarācijas un JEB principus. 

13.04. tiešsaistes seminārs Ziemeļvidzemē (sadarbības partneri – Gulbenes, Alūksnes, Cesvaines 
pašvaldību iestādes). Tēmas – pilsētvide, kultūras mantojums, muižas un pilis. 

19.05. klātienes seminārs un problēmu aktualizēšana Rīgā (sadarbības partneris – Rīgas domes 
Pilsētas attīstības departaments). Tēma – regulāru sarunu iniciēšana starp RDPAD, NAP un LAS pilsētas 
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attīstības, konkursu rīkošanas, energoefektivitātes pasākumu, arhitektu prakses un citos jautājumos. 
Seminārā iesāktās tēmas turpinātas sadarbībā ar LAS. 

30.05. starptautisks klātienes seminārs un diskusija Rīgā (sadarbības partneris – arhitektu birojs 
“Sampling”). Tēma – “Adaptive Reuse” (adaptīva atkārtota izmantošana): arhtektu biroju “Sampling” 
(Latvija) un “Ouest” (Beļģija) lekcijas par vēsturisko ēku transformāciju mūsdienu funkcijām, diskusija par 
JEB principu – skaistums, iltspēja, iekļaušana – atjaunotās ražošanas ēkas kontekstā; ekskursija 
atjaunotajā brūzī “Manufaktūra” arhitektu pavadībā. 

09.–12.06 tiešsaistes dalība starptautiskajā JEB festivālā Briselē (informācija par norisi un 
satelītpasākumiem, festivālā klātienē piedalās JEB balvas 2022 nominanta Cēsu Pluriversitātes āra klases 
“Jume” pārstāvji). 

13.06. tiešsaistes seminārs ar RD PAD un KM pārstāvjiem par pieejamo ES fondu finansējumu 
kultūras būvēm. 

01.07. klātienes diskusija sarunu festivālā “Lampa” Cēsīs “Starp seno un tehnoloģijām – kā 
uzbūvēt Cēsu vecpilsētu?” (sadarbības partneris – Cēsu novada būvvalde). Diskusijas tēma – 
kultūrvēsturiskās vides piemērošana mūsdienu lietotājam. 

13.07. klātienes seminārs un diskusija “Sporta pils dārzos” Rīgā “Nākotnes ieceres kultūras 
piedāvājuma veidošanā Rīgā. Jaunā Eiropas Bauhaus principi un iespējas ēku, vietu un kopienu 
transformēšanai.” (sadarbības partneri – KM, RD PAD, piedalās NVO kultūras satura veidotāji un ēku 
nomnieki, SIA “Rīgas nami” u.c.). 

27.08. klātienes diskusija Āgenskalna tirgū Rīgā “Kur satikties cilvēkiem un kultūrai" (rīkotājs – 
biedrība “Ascendum”, partneri Rīgas apkaimju biedrība un kultūras satura veidotāji). Tēmas – apkaimes, 
sadarbība, kultūra kā iedzīvotāju iesaistes rīks. 

15.09. tiešsaistes seminārs ar RD Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Pilsētas 
attīstības komitejas pārstāvjiem  par kultūras pieminekļu problemātiku un pieejamā ES fondu 
finansējuma iespējām kultūras mantojuma atjaunošanai. 

02.10. līdzdalība biedrības “Greenfest” un Cēsu Pluriversitātes rīkotajā klātienes diskusijā 
Ruckas muižā par nākotnes iztēlošanos Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Apriestās tēmas – bioloģiskā 
daudzveidība, tīra pārtika, izglītība, ēku atjaunošana u.c. 

06.10. klātienes seminārs – tīklošanās un sarunu vakars Arhitektu namā Arhitektūras 
nedēļas laikā par to, kā arhitekti, pašvaldības, ēku īpašnieki, iestāžu vadītāji un pētnieki veido pilsētvidi, 
transformē ēkas, organizāciju darbības un izglītības sistēmas. 

02.11. Profesionālās kompetences pilnveidošanas klātienes seminārs arhitektiem par JEB, 
JEB kompasu, Davosas kvalitātes sistēmu un citiem arhitektūras kvalitātes novērtēšanas rīkiem Paula 
Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. 
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09.11. klātienes un tiešaistes seminārs “Starptautiskā finansējuma iespējas kultūras un 
radošo nozaru projektiem 2022-2023” ES mājā Rīgā. Organizators – “Radošās Eiropas” birojs 
Latvijā sadarbībā ar JEB LKP, CERV, Erasmus+ un Ziemeļvalstu ministru padomes biroju Latvijā. 

10.11. tiešsaistes seminārs ar Cēsu novada domes vadības, Attīstības departamenta, radošā 
kvartāla “Rainis” un NVO pārstāvjiem par līdzdalības un atbalsta iespējām JEB partnera un 
drauga statusā. 

08.12. klātienes seminārs Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā (sadarbības partneris – 
Eirpas Parlamenta deputāte Dace Melbārde). Tēmas – JEB iespējas Latvijai, mantojuma transformācija un 
atkārtota izmantošana. Pēc semināra klātienes ekskursija divās atjaunotās Daugavpils cietokšņa ēkās – 
“Martinsona mājā” bijušajā šaujampulvera noliktavā un topošajā tehnikas muzejā bijušajā inženierarsenālā. 
Programmu dienas garumā noslēdza “Saules skolas” apmeklējums, lai iepazītos ar dizaina, modes, 
interejera un citu radošo industriju izglītības programmām, atjaunoto skolas ēku un piebūvi. 

Semināru statistika: 1000+ tieši sasniegtu dalībnieku. Semināru dalībnieku profils: sertificēti 
arhitekti, arhitekti, arhitektūras studenti, pašvaldību vadītāji, attīstības speciālisti, projektu vadītāji, NVO 
projektu vadītāji, ēku īpašnieku pārstāvji, kultūras mantojuma speciālisti, izglītības un kultūras iestāžu 
vadītāji un projektu vadītāji, mākslinieki, uzņēmēji, citi interesenti. JEB semināru raksturs un atbilstība 
JEB principiem ļāvuši veiksmīgi iesaistīt un ieinteresēt pašvaldības Latvijas reģionos. 

 

1. JEB Latvijas kontakptunkta pārstāvniecība nacionālo kontakptunktu tīklā: 

08.-11.03. klātienes dalība JEB ES kontakpunktu un arhitektūras politikas sanāksmē Parīzē. 
Tēmas – JEB nacionālo kontaktpunktu darbības nodrošināšana (grupu darbs), Eiropas arhitektūras 
politikas konference, jauno mājokļu projektu konkursa rezultāti un Francijas labās prakses piemēru 
seminārs; 

26.04. tiešsaistes dalība finansējuma un tehniskā atbalsta konkursu informatīvajos 
semināros. Tēma – koprades projekti publiskās telpas transformācijām; 

25.01., 21.02., 22.02., 01.04., 10.05., 30.06., 12.07., 21.09., 27.10 JEB nacionālo 
kontaktpunktu tiešaistes semināri. Tēmas – JEB NKP darbība, JEB balva, finansējuma iespējas, 
pārskati, aktuālās iniciatīvas, līdzdalība, sabiedrības informēšana, JEB festivāls, palīdzība Ukrainai un citas 
iniciatīvas; 

2. Informācijas sagatavošana un izplatīšana par JEB iniciatīvām un atbalsta 
programmām (LAS un KM mājaslapa, LANA, FOLD, Facebook, Instagram). 

3. Informācijas sagatavošana ceļvedim arhitektūras un pilsētvides sarunās festivālā 
“Lampa”. Tēmas – klimatneitrāls mājoklis un pilsētas, Jaunais Eiropas Bauhaus, mantojums, 
tehnoloģijas, pilsētu zīmološana, mobilitāte. 

4. Žurnāla “Latvijas Architektūra” numura “Transformācija. Jaunais Eiropas Bauhaus” 
sagatavošana. Labās prakses piemēru apskati un intervijas. 
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5. Konsultāciju sniegšana (tiešaistē un klātienes vizītes objektā)  par dalību finansējuma 
un tehniskā atbalsta konkursos. Konsultāciju saņēmēji: Liepājas pašvaldība, biedrība “Free 
Riga”, Gulbenes pašvaldība, projekta “Savvaļa” organizatori, Paula Stradiņa medicīnas vēstures 
muzejs, jaunuzņēmums “Ophanim”, Alūksnes pašvaldība, Daugavpils pašvaldība, Smiltenes novada 
pašvaldība, Cēsu novada pašvaldība, RD PAD, kultūras centrs “Tukku Magi” Tukumā. Sniegtas arī 
telefoniskas un īsziņu konsultācijas citiem interesentiem. 

6. JEB prinicipu un Davosas kritēriju integrēšana citos LAS projektos un citu 
organizāciju darbības jomās (Latvijas Gada balva arhitektūrā, Latvijas Dizaina gada balvā) un 
Nacionālajā arhitektūras padomē. 

7. Labās prakses piemēru apzināšana. Pārskats par JEB principiem atbilstošām iniciatīvām 
Latvijā ar fokusu uz arhitektūras sasniegumiem, vietu un kopienu transformāciju, vides 
atveseļošanu, jaunām iniciatīvām izglītībā, NVO aktivitātēm un sabiedrības līdzdalību. Skat. 
dokumentu “Jaunais Eiropas Bauhaus. Labas prakses piemēri Latvijā 2022. gadā.” 

8. Ziņojumu (atgriezeniskās saites sniegšana JEB birojam Eiropas Komisijā). Skat. 
dokumentu “Country Page Latvia”. 

 

CITU FUNKCIJU IZPILDE 

• LAGB 2022 nolikuma izstrāde, iekļaujot Davosas deklarācijas kvalitātes sistēmas un JEB principu 
ievērošanu, JEB pārstāvniecība LAGB 2022 žūrijā; 

• darbs LAS valdē, piedalīšanās valdes un padomes sēdēs, sniedzot ziņojumus par JEB aktivitātēm, 
kā arī citu jautājumu apspriešana (sabiedrības informēšana, komunikācija sociālajos tīklos, 
arhitektūras prakses pētījumi, arhitektūras gada balva, LAS simtgades, Arhitektu nama 
apsaimniekošana  u.c.); 
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 ARHITEKTU NAMS 

 

LAS īpašumā ir Arhitektu nams Torņa ielā 11 un Aldaru ielā 
12/14, kuru LAS arī apsaimnieko. Arhitektu nama ansamblī 
ietilpstošie Zviedru vārti, senā Rīgas nocietinājumu mūra 
fragmenti un svētā Jirgena tornis ir valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis, kura uzturēšana un publiskas pieejas 
nodrošināšana prasa līdzekļus, kas nav samērojami ar LAS 
regulārajiem saimniecības ieņēmumiem. 

Bibliotēka  LAS bibliotēka kopš 20. gs. 20. gadiem ir apkopojusi un 
glabājusi grāmatas, publicistiku un citus vērtīgus izdevumus 
par arhitektūru, pilsētbūvniecību un mākslu. LAS bibliotēkas 
krājums šobrīd tiek nodots Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
arhīvam.  

 

Torņa 11 telpu 
noma 
 

Arhitektu namā dažādiem pasākumiem nomā tiek piedāvātas 
vairākas telpas: 

• Lielā zāle 
• Svētā Jirgena torņa 2. stāva zāle 
• Svētā Jirgena torņa pagraba zāle 
• Pagraba kafejnīcas telpa 

Atkarībā no pasākumu vajadzībām iespējams iznomāt vienu vai 
vairākas telpas jebkurā kombinācijā. 

TELPU NOMA UN INFORMĀCIJAS 
PUBLICĒŠANA: 

• Torņa 11 telpu nomas cenrādis 
• Aprīkojuma un personāla pakalpojumu cenrādis 
• Informācijas (reklāmraksta) publicēšanas cenrādis 

Telpu rezervācija tiek pieņemta darbdienās no plkst. 10.00 līdz 
18.00 pa tālruni  +371 20028097 vai rakstot uz 
latarh@latarh.lv  

  

https://www.latarh.lv/f/LAS_pricelist_telpas-noma_2022-0
https://www.latarh.lv/f/LAS_pricelist_telpas-noma_2022-0
https://www.latarh.lv/f/LAS_pricelist_telpas-noma_2022-07-17.pdf
https://www.latarh.lv/f/LAS_pricelist-telpas-aprikojums_2022-07-17.pdf
https://www.latarh.lv/f/LAS_pricelist_info-publikac
mailto:latarh@latarh.lv


 

 

 

 
 
Biedrība “Latvijas Arhitektu savienība” 
Reģistrācijas numurs: 40008005792 
PVN reģistrācijas numurs: LV40008005792 
 
Torņa iela 11, Rīga, LV-1050, Latvija 
tel. +371 20028097 
 
www.latarh.lv  
www.pkpp.lv  
 
Facebook Instagram YouTube Twitter 

 

http://www.latarh.lv/
http://www.pkpp.lv/
https://www.facebook.com/latarh
http://instagram.com/latarh/
https://www.youtube.com/@latvijasarhitektusavieniba
http://twitter.com/arhlat/
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