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Protokols Nr.4/2018
Dienaskārtība:
1. Nozares aktualitātes:
- Dizaina kontaktpunkta izveide un darbības plāns;
- Latvijas Dizaina gada balva 2019;
- Projekts Skola 2030, Dizains un tehnoloģijas un profesionālās dizaina izglītības
profesiju standarti;
- Kandidātu izvirzīšana KKF mūža stipendijām;
- Design for Innovation ( LIAA) projekts.

2. Praktiskais darbs pie Dizaina stratēģijas un rīcības plāns 2019. gadam / vada
Maija Rozenfelde

Dizaina kontaktpunkta izveide.
Ziņo: Lilita Sparāne, Dita Danosa:
- Kad tika izziņots konkurss par valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu
dizaina jomā, Latvijas Modes palāta kā vienīgā organizācija iesniedza
pieteikumu, uzņemoties šos uzdevumus veikt;
- Finansējums dizaina kontaktpunkta darbībai – 20 000 EUR gadā = zems
- Sadarbība ar LIAA un EM : LIAA apstiprinājis, ka meklēs atbalstu Latvijas
Dizaina centram esošo programmu ietvaros (dizaina vaučeri, tehnoloģiju
pārneses programma u.c.);
- Centram paredzēta sadarbība ar Radošo industriju inkubatoru;
- Daniela Melse iesaiste no Nīderlandes dizaina institūta;

- Paredzētie uzdevumi: dizaina ekosistēmas apzināšana; dizaina statistikas
jautājums; dizaina pārnese uz citām nozarēm; konsultācijas dizaina
jautājumos, pārnese uz valsts pārvaldi u.c.
- Plānotais nosaukums Latvijas dizaina centrs/ Latvian Design center
- Pirmais solis: deleģēto darba uzdevumu izpilde.
1) Komunikācijas platformas izveide sociālajos medijos (tajā skaitā saistība
ar darbu turpinošo FOLD)
2) Konsultēšana (fiziski notiek RII)
- Dizaina situācijas kartēšana Latvijas mērogā, apzinot aktīvākos spēlētājus.
- Valsts deleģējums uz 3 gadiem; līgums tiek pārskatīts katru gadu; ir
pieejami skaidri nodefinēti izpildāmie kritēriji.
Design 4 Innovation projekts. Ziņo Dita Danosa:
LIAA projekta ietvaros izvirzījuši posmam mērķus, kam pēc apstiprināšanas būtu
pieejams arī finansējums.
1) Dizaina vaučeru informācijas sagatavošana, informēšana, izziņošana
visos reģionos
2) LIAA no Dizaina padomes lūdz iesaisti kritēriju formulēšanā – kādiem
kritērijiem jāatbilst komersantam, lai varētu sniegt pakalpojumus (līdz
programmas palaišanai decembrī/janvārī);
3) Jābūt statistikai, kur LIAA prasa iesaisti no Latvijas Dizaina centra;
4) Tiek plānota arī veikt kartēšanu projekta ietvaros ( sadarbība ar Latvijas
Dizaina centru).

Gaidāmie notikumi
Ziņo Lilita Sparāne:
7. - 8. decembrī Latvijā Dānijas karaļu pāra viesošanās. Tiek rīkots radošās nozares
forums – ar fokusu uz mēbeļu dizainu. Piedalīsies 5-8 uzņēmēji no Dānijas, kas
izstādīs savus produktus – ar domu atrast partnerus Latvijā. Noslēgumā arī metu
konkursa rezultāti Tabakas fabrikas kvartāla attīstībai. (Start-up bloks un
starpnieku (asociācijas, inkubatori, centri, akadēmiskie spēki) bloks. Paralēlās
sesijas, match-making).

Dizaina padome saņems uzaicinājumu uz pasākumu.

Latvijas Dizaina gada balva
Ziņo Jeļena Solovjova
[Prezentācija no preses konferences.]

Par dizaina izglītības standartiem
Tieši šajās dienās ( arī sanāksmes laikā ) tiek strādāts pie precizējumiem MK
dokumentā „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības
programmu paraugiem”, konkrēti Tehnoloģiju standartā. Notiek tikšanās ar Skola
2030 pārstāvjiem ( piedalās I.Kupča, Dz. Purviņa, Madara Kosalapova ( Skola 2030,
Tehnoloģiju darba grupas vadītāja , un Liene Zeile no ( IZM).
Sēdē tiek izteikts ieteikums iestrādāt priekšlikumu, ka dizaina bloks ir jāprecizē vai
jāpārstrādā līdz konkrētam datumam (2019.g.), to, ka darba grupās ir jābūt
nozares ekspertiem, piem. no Dizaina padomes loka. Tehnoloģiju standarta
saturisku un redakcionālu precizējumu veikšanu uzņemas KM.

KKF mūža stipendijas.
KM aicina Dizaina padomi nominēt personības dizainā mūža stipendiju
pieteikšanai. Līdz 20.nov aicina iesūtīt Dz.Purviņai priekšlikumus, kurus vēlas
nominēt + komentāru, par kādu sniegumu + CV.

Atlikušajā sanāksmes laikā darbs pie Dizaina stratēģijas prioritātēm.
Darbs tematiskajās grupās. Darbu organizē Maija Rozenfelde.
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