Latvijas Dizaina padomes sēde
2019.gada 9.janvāris
Protokols 1/2019
Darba kārtība
1. Ievads, darba kārtība.
2. Dizaina padomes darba kartēšana (2017. gada janvāris līdz 2018. gada decembris)
DP protokolu arhīvs un paveiktais ( ārpus protokolos fiksētā)
3. DP vēstule Ekonomikas ministrijai par EXPO.
Sēdē piedalījās: Dita Danosa, Miks Pētersons, Jānis Siliņš, Zane Biteniece, Jānis
Endziņš, Jānis Brants, Ingūna Elere, Maija Rozenfelde, Barbara Ābele, Inese
Baranovska, Jeļena Solovjova, Līga Efeja, Dzintra Purviņa.
Sēdi vadīja: Līga Efeja
Kopsavilkums
Iesāktās iniciatīvas/uzdevumi jaunajam padomes darba periodam
(iesāktais no 2017./18/gada):
1. Jāaktualizē sadarbība ar KKF dizaina un arhitektūras konkursu komisiju.
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(statistikas
apkopojums,
procentuālais
līdzekļu
sadalījums
–
dizains/arhitektūra, finansējuma % sadalījums - dizains un citas nozares u.c.)
Nepieciešama diskusija LDP un saruna ar LIAA par tām starptautiskajām
dizaina izstādēm, mesēm, kurās stratēģiski Latvijai jāpiedalās.
Finansējums Latvijas dalībai Londonas dizaina biennālē 2020.
Dizaina nozares ekspertu padomes izveidošana (NEP), ko koordinē Latvijas
Darba devēju konfederācija (Dzintra& Lilita noskaidro informāciju).
Latvijas Dizaina gada balva – šogad KM izsludina konkursu par nākamo
deleģējuma periodu.
Noorganizēt sanāksmi par 4. LKI līmeņa dizaina profesionālās izglītības
standartu izstrādāšanu (VISC koordinētais projekts Nozaru kvalifikācijas
sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes
nodrošināšanai). Turpināt darbu pie jaunā izglītības standarta Tehnoloģijas
(vidusskolas standarts), sadarbība ar Skola 2030 darba grupu – janvāra vidus
(standarts ir atsūtīts 18.janvārī).
Apkopot Google dokumentā (saite visiem) par katrā Dizaina padomē nolemto
un darāmajiem darbiem;
Pārskatīt Latvijas Dizaina stratēģijas rīcības plānu (līdz aprīlim, aprīlī –
popularizēšanas pasākumus/diskusija Latvijas dizaina profesionāļu
auditorijai). Kā izvērst stratēģijas popularizēšanu nozarē strādājošajiem?
Precizēt katra Dizaina padomes locekļa atbildību sadalījumu Dizaina
stratēģijas rīcības plānā.
J.Siliņa ierosinājums – izveidot Dizaina stratēģiju digitālā formātā;

10. B.Ābele – veikt Dizaina stratēģijas pilnu kartēšanu (2.daļa/turpinājums)

izdevumam Latvijas dizains 2020.
11. Latvijas Dizaina padome – kā oficiāls darba grupas dalībnieku turpmākajā
LIAA projektā Design4Innovation .
12. Noskaidrot precīzāku informāciju – par Valsts kancelejā izveidotajām
inovāciju laboratorijām.
2019.gada Latvijas Dizaina padomes sēdes /Kalendārs
13.februāris, 13.marts, 10.aprīlis/17.aprīlis.? (Milānas dizaina nedēļa, ieteikums –
organizēt 17.aprīli), 15.maijs, 12.jūnijs, 14.augusts, 11.septembris, 9.oktobris,
13.novembris, 11.decembris.
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