Latvijas Dizaina padomes sēde
2019.gada 25.aprīlis pl.15: 00
Protokols 4/2019
Darba kārtība
1.Atskats uz tikšanos LTRK par EXPO organizēšanu.
2. Budapeštas dizaina nedēļa ( Z. Biteniece)
3. Latvijas Dizaina centra prezentācija (D. Danosa)
4. Atskats uz Latvija Dizaina gada balvu 2019, paveiktais ( I.Elere).

Sēdē piedalījās: Dita Danosa, Zane Biteniece, Ingūna Elere, Barbara
Ābele, Jeļena Solovjova, Līga Efeja, Dzintra Purviņa, Dagnija Balode.
Sēdi vadīja: Jeļena Solovjova
Kopsavilkums/ Lēmumi
1.

Atskats uz tikšanos LTRK 24.04.2019 par EXPO, kurā tika pārrunāts
par iespējām vērsties pie valdības ar priekšlikumiem/vēstuli
savlaicīgi organizēt EXPO 2025 Osakā (piedalījās D. Danosa, Dz.
Purviņa , G. Didrihsons) . LTRK – veidot jaunu pakalpojuma
iepirkšanas formātu, atbalsts no Dizaina un Arhitektūras
padomēm. Piecu gadu cikla ievērošana un ar atpakaļejoša datuma
noteikšanas principu tiek sagatavots laika grafiks , lai savlaicīgi
sagatavotos 2025.gada EXPO. (šobrīd LTRK tiek sagatavoti
priekšlikumi). Projekta īstenošanas vadlīnijas.
Priekšlikums – virzīt valdībā nacionāli nozīmīgu valsts
reprezentācijas pasākumu kopumu/kartējumu (EXPO, sporta
čempionāti, dalība nozīmīgās valstiski svarīgās biennāles, izstādēs
u.c.), kurā valstij jāpiedalās un kur sagatavošanās cikls tiek
organizēts laicīgi. Izveidot/kartēt nacionālas nozīmes pasākumu
kopumu no Dizaina padomes puses - meses utt.
Latvijas Dizaina padomes un arī Nacionālās arhitektūras padomes
iesaiste/atbalsts sākot ar rudeni.
2. Milānas dizaina nedēļa – Latvijas pārstāvniecība tajā.
Kā Latvijai reprezentēt sevi? Kādi ir sasniedzamie mērķi?

Steidzami nepieciešama darba grupa. Zane Biteniece ( LIAA) iniciē
darba grupu. Kurš finansē ekspertu darbu?
3. Budapeštas dizaina nedēļa (04.-13.10.2019). Priekšlikums pieredzes stāsti par Latvijas – Ungārijas sadarbību dizaina jomā ,
H2E sadarbību ar ungāru arhitektu biroju Építész Stúdió un iegūtā
3.vieta metu konkursā par projektu Ungārijas Transporta muzejam
( vairāk info http://h2e.lv/hungarian-museum-of-transport/) un
Infogram zīmola pieredze/attīstība ( zīmols pārdots Prezi).
Kāds ir Latvijas mērķis dalībai Budapeštas Dizaina nedēļā ?
Zane B. – koordinē dalību no Latvijas puses, nepieciešamīgas
gadījumā – darba grupa.
4. Latvijas Dizaina centrs ( D.Danosa)– atvērta platforma dizaina
attīstībai. Datu apkopošana, lobēšana, konsultēšana, trenēšana,
atpazīstamība. Tuvākie pasākumi - dalība radi! kā partnerim,
pasākumi reģionos, seminārs LTRK 27.maijā, Latvijas
pārstāvniecība BEDA .
5. Latvijas Diziana gada balva – nozīmīgākais paveiktais 3 gadu ciklā (
I.Elere).
6. Citi jautājumi – Jeļenas Solovjovas paziņojums par atkāpšanos no
amata.
Diskusija Satori par dizaina kritiku ( 8.maijs).
Nākamā padomes sēde – 15.maijā .
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