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DISKUSIJA AR SAEIMAS DEPUTĀTU KANDIDĀTIEM 

2022. gada 12. septembrī norisinājās Latvijas Arhitektu savienības (LAS) organizēta tikšanās ar 14. 
Saeimas deputātu kandidātiem, lai diskutētu par Arhitektūras likumu un mājokļu politiku Latvijā.  

Diskusijā piedalījās pārstāvji no 9 partijām, kas kandidē Saeimas vēlēšanās – Agnese Logina 
(«Progresīvie»), Edmunds Cepurītis («Progresīvie»), Andis Šmuksts («Tautas kalpi Latvijai»), 
Vjačeslavs Stepaņenko («Suverēnā vara»), Igors Meija («Zaļo Zemnieku Savienība»), Vladimirs 
Tkačenko («Saskaņa»), Rolands Parasigs-Parasiņš («Nacionālās apvienība»), Gatis Eglītis 
(«Konservatīvie»), Aigars Bikše («Attīstībai/Par»), Jānis Zeltiņš («Republikai»), kā arī Nacionālās 
Arhitektūras padomes pārstāvis Gatis Didrihsons, LAS pārstāve Sandra Treija un Rīgas pilsētas 
galvenā ainavu arhitekte Indra Purs. Diskusiju moderēja Neils Balgalis.  

 

Nacionālās Arhitektūras padomes pārstāvis Gatis Didrihsons uzstājās ar arhitektes Guntas Grikmanes 
sastādītu prezentāciju, lai informētu par jaunā Arhitektūras likuma izstrādi. Arhitektūras likuma mērķis 
ir nodrošināt tiesisko bāzi arhitektūras nozares pārvaldībai, arhitekta profesijas reglamentēšanai un 
kvalitatīvas arhitektoniski telpiskās vides veidošanai, tādējādi nodrošinot ikviena tiesības dzīvot 
labvēlīgā vidē, adaptējot Latvijas likumdošanā Davosas deklarācijas principus.  

Pirmajā diskusijas blokā 14. Saeimas kandidātiem bija iespēja paust savas partijas nostāju attiecībā uz 
izstrādē esošo Arhitektūras likumu. Likumprojektu neatbalstīja «Zaļo un Zemnieku savienības» (ZZS) 
kandidāts Igors Meija, «Tautas kalpi Latvijai» (TKL) kandidāts Andis Šmuksts un partijas «Suverēnā 
vara» (SV) kandidāts Vjačeslavs Stepaņenko, kā iemeslus minot augošo birokrātisko slogu un 
nepieciešamību esošajā ekonomiskajā situācijā vienkāršot būvniecības projektu saskaņošanas kārtību. 

Likumprojektu atbalstīja «Saskaņas» kandidāts Vladimirs Tkačenko, «Nacionālās apvienības» (NA) 
kandidāts Rolands Parasigs-Parasiņš, «Konservatīvo» kandidāts Gatis Eglītis, «Progresīvo» pārstāvis 
Edmunds Cepurītis, «Attīstībai/Par» (AP) kandidāts Aigars Bikše un partijas «Republikai» pārstāvis Jānis 
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Zeltiņš. Kā pozitīvi topošā Arhitektūras likuma aspekti tika minēts fokuss uz ilgtspēju, māksliniecisko 
kvalitāti un mākslas iekļaušanu publiskos arhitektūras objektos, arhitektūras mantojuma nozīmi 
Latvijas identitātē un kultūras veicināšanu kopumā.  

Diskusijas otrā daļa bija veltīta mājokļu politikai Latvijā. LAS pārstāve Sandra Treija sniedza prezentāciju 
par Latvijas dzīvojamā fonda pašreizējo situāciju un problēmām – novecojis dzīvojamais fonds, 
ierobežota mājokļu pieejamība, zema energoefektivitāte, nepietiekams īres mājokļu īpatsvars un 
nepietiekami daudzveidīgs mājokļu tirgus –, un galvenajiem attīstības virzieniem mājokļu politikā – 
mājokļu pieejamība un kvalitāte, mājokļu monitoringa sistēma, dzīvojamo kvartālu renovācija, 
iedzīvotāju kopienu veicināšana un dzīvojamā fonda attīstība. 

Partiju kandidāti piedāvāja savus redzējumus par mājokļu problēmu un risinājumus saskaņā ar partiju 
programmām. Jānis Zeltiņš («Republika») uzsvēra nepieciešamību pilnveidot likumdošanu par labu 
zemās cenas īres namu būvniecībai, kā arī vajadzību veicināt dzīvokļu īpašnieku iesaisti dzīvojamā 
fonda uzturēšanā. Aigars Bikše («AP») piedāvāja ieviest obligātu ēku siltināšanas programmu un 
turpināt iesākto dzīvojamā fonda attīstības programmu. Edmunds Cepurītis («Progresīvie») atzina, ka 
pašreizējā mājokļu politika ir izgāzusies, un kā risinājumu minēja lielāku publiskā finansējuma iesaisti, 
kā arī esošā dzīvojamā fonda renovēšanu ar valsts grantu programmu. Gatis Eglītis («Konservatīvie») 
uzsvēra, ka Rīgas pašvaldībai jārāda piemērs, ieguldot pašvaldības līdzekļus mājokļu būvniecībā un 
dzīvojamā fonda renovācijā. Rolands Parasigs-Parasiņš («NA») piedāvāja tipveida dzīvojamās mājas un 
plašāku koka konstrukciju lietojumu kā risinājumus mājokļu problēmai. Vladimirs Tkačenko 
(«Saskaņa») uzsvēra «ESKO» principu ēku siltināšanas projektos kā instrumentu esošā dzīvojamā fonda 
uzturēšanai. Vjačeslavs Stepaņenko («SV») minēja pārdošanā esoša dzīvokļa parādu pārrakstīšanu 
nākamajam dzīvokļa īpašniekam kā nepieciešamu soli mājokļu politikas uzlabošanai. «Tautas kalpi 
Latvijai» kandidāti uzsvēra nepieciešamību atjaunot Rīgas centra dzīvojamo fondu. Igors Meija («ZZS») 
piedāvāja samazināt vajadzīgo balsu skaitu, lai daudzdzīvokļu ēkās pieņemtu lēmumus.  

Diskusija tika translēta Facebook tiešraidē, un tā ieraksts pieejams šeit.  

 

 

 


