Latvijas Dizaina padomes sēde
2019.gada 15.maijā pl.16:00-18:00
Protokols 5/2019
Darba kārtība
1. Par institūciju un ekspertu individuālo pārstāvniecību Latvijas Dizaina padomē
un par padomes priekšsēdētāja vēlēšanām.
2. Apkopojums par notikušo sanāksmi/tikšanos ar projekta Design for
Innovation vadītājiem.
3. Latvijas Dizaina stratēģijas izvērtējums – 3.virziens Dizaina nozares
pārvaldības pilnveidošana.
Sēdē piedalījās: Indra Križus, Dita Danosa, Ingūna Elere, Barbara Ābele, Jeļena
Solovjova, Miks Pētersons, Inese Baranovska, Jānis Brants, Ilze Kupča, Dzintra
Purviņa, Aldis Circenis, Maija Rozenfelde.
Sēdi vadīja: Maija Rozenfelde

Kopsavilkums/ Lēmumi
1.Sēdē tika pārskatītas vēlreiz Latvijas Dizaina padomes pārstāvētās institūcijas un
jomas. Priekšlikumi - padomē pārstāvēt IT industriju, VARAM , Valsts Kanceleju,
Fold, mainās pārstāvis EM.
Lūdzu, ja vēl ir priekšlikumi pārstāvniecībai – lūgums iesūtīt līdz 31.maijam.
Dzintra – sazināties ar pārstāvētajām organizācijām un lūgt nominēt arī aizvietotājus.
Darbu padomē neturpinās tālāk - Ilona Viļuma ( GiGibloks) un Jānis Siliņš (EM).
2.Dizaina padomes priekšsēdētāja vēlēšanas organizēt 12.jūnijā.
Lūgums padomei apspriesties un iesūtīt pieteikumus kandidātiem.
Neoficiālās sarunās vairāki padomes locekļi izteica priekšlikumus vispirms precizēt un
atjaunot padomes sastāvu, savukārt padomes priekšsēdētāja vēlēšanas atlikt uz
augustu vai septembri ( jo jūlijā padome netiek sasaukta).
3.Par Interreg projektu – Design for Innovation – priekšlikums uzaicināt uz padomes
sēdi un uz sarunu/prezentāciju projekta vadītājus ( Agnese Meņģele - Inovatīvās
uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja, LIAA ar komandu) un pirms dizaina
vaučeru programma tiek tālāk virzīta EM un izsludināšanai.
4.Latvijas Dizaina stratēģijas izvērtējums - padome vienojās, ka Dita Danosa
uzņemsies vadību un kopā ar uzņēmējdarbības ekspertiem padomē izvērtēs
uzņēmējdarbības sadaļu mazākā grupā.

Padomes sēdē kopīgi tikai izskatīta pēdējā sadaļa Dizaina nozares pārvaldības
pilnveidošana, ( pagaidām piezīmju formātā, bet līdz jūnija sākumam/vidum Dzintra
Purviņa noslīpē teksta redakcijas).
Lūgums padomes locekļiem: linkā pie sasniedzamajaiem rezultātiem ierakstīt
konkrētus rezultātus/noderīgu informāciju - LIAA, EM, RTU Dizaina fabrikas, DMDM.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nPxGw4PDE3eoucSOIGA5sIfKRdxZd024nv
nsktxCnpo/edit#gid=0
5.Nākamajā sēdē Ditai Danosai ( Latvijas Dizaina centrs) lūgt ziņot par dalību BEDA
asamblejā.
6..Jūnijā Rīgā viesosies Anna Višere ar vorkšopu Kultūras ministrijā ( 5.jūnijs) .
Priekšlikums − sarīkot tikšanos šaurākā lokā padomē ar Annu Višeri un izdiskutēt
aktuālos jautājumus.
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