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LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BIEDRĪBAS 

VALDES SĒDE 

Protokols Nr. 43/2017 

2017. gada 26.oktobrī plkst. 17.45-19:45 

Cēsu ielā 6, Rīga 

 

 

Sēdi vada: Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības valdes priekšsēdētāja D. Zigmunde 

Protokolē: Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības administrators M. Rūtenbergs 

 

Valdes sēdē piedalās: D. Zigmunde, N. Ņitavska, D. Laiva, I. Rukšāne.  

Pilnvarojumi: -  
Nepiedalās: L. Zeltiņa. L. Zaļā, S. Zāģere, M. Markova. 

Pieaicināti: atsevišķos jautājumos piedalās Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības 

(LAAB) biedre – starptautisko sakaru koordinatore Indra Purs un LAAB biedre Evita 

Zavadska. 

 

 

Darba kārtība:   

1. LAAB statūtu izmaiņu melnraksta sagatavošana saistībā ar Uzņēmumu reģistra 

vēstulē norādītajiem precizējumiem. 

2. Pārstāvja deleģēšana konkursam uz vietu Latvijas Būvniecības padomē. 

3. 2017.gadā īstenotie ārtelpas objekti konkursā "Gada būve Latvijā 2017". 

4. “Baltijas jūras reģiona ainavu arhitektūras grupas” (Baltic Sea Region 

Landscape Architect’s Group BSR-LA) projekta īstenošanas gaita  

5. Par Eiropas ainavu balvu Daugavpilij.  

6. Saņemts E. Zavadskas iesniegums par rīkotā semināra izmaksām. 

7. SIA “Labie koki” iesūtītais lūgums. 

8. Ekspertu cenrādis. 

9. LAAB biedres I. Langenfeldes iesūtīto jautājumu izskatīšana. 

 

 

1. LAAB statūtu izmaiņu melnraksta sagatavošana saistībā ar Uzņēmumu 

reģistra vēstulē norādītajiem precizējumiem 

D. Zigmunde ziņo, ka pārrunas ar Uzņēmumu reģistru nav norisinājušās sekmīgi. Ir 

jāpārskata esošie statūti, vai tie jāatjauno un jāveic atkārtota biedru balsošana.   

Valde diskutē par statūtu grozījumiem un dokumentāciju UR. 

Valde aicina M. Rūtenbergu sazināties ar L. Zeltiņu un S. Zāģeri un lūgt uzrakstīt 

jaunos statūtus un iedziļināties, cik ātri un kad ir jāsasauc ārkārtas kopsapulce. 

 

 

2. Pārstāvja deleģēšana konkursam uz vietu Latvijas Būvniecības padomē 

 

N. Ņitavska izvirza D. Zigmundi, kā Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības pārstāvi 

konkursam uz vietu Latvijas Būvniecības padomē. 

Valde tiek aicināta apstiprināt D. Zigmundes kandidatūru: 

Valdes locekļi vienbalsīgi nolemj: 

LĒMUMS: Valde apstiprina D. Zigmundes kandidatūru uz vietu Latvijas Būvniecības 

padomē. 
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3. 2017.gadā īstenotie ārtelpas objekti konkursā "Gada būve Latvijā 2017" 

 

D. Zigmunde  ziņo, ka tiek gaidīti pieteikumi no autoru, būvnieku vidus konkursā 

“Gada būve Latvijā 2017”, kuras mērķis ir Veicināt būvniecības procesa kvalitāti, 

nosakot un popularizējot labākās būves un labās prakses piemērus būvniecības procesā 

Latvijā un ārzemēs 2017. gadā, veicināt  profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti 

nozarē, izteikt atzinību un motivēt nozares pārstāvjus profesionāliem izaicinājumiem 

akcentējot būvniecības procesa gala rezultātu – būvi. 

 

D. Zigmunde aicina izsūtīt informāciju LAAB biedriem ar aicinājumu pieteikties 

konkursam. 

 

Valdes locekļi vienbalsīgi nolemj: 

LĒMUMS: Tiks veidots aicinājums LAAB biedriem pieteikt konkursam savus darbus.  

D.Zigmunde apņemas noskaidrot konkursa norises laiku un informēt M. Rūtenbergu, 

kurš šo informāciju izsūtīs biedriem. 

 

4. Baltijas jūras reģiona ainavu arhitektūras grupas” (Baltic Sea Region 

Landscape Architect’s Group BSR-LA) projekta īstenošanas gaita  

I. Purs ziņo, ka ir izveidota  3 cilvēku komanda I. Purs, E. Zavadska un I. Janpavle. 

Visus darbus dala un paplašina projektu, lai LAAB un tās biedriem ir ieguvumi no šī 

projekta: atpazīstamība - Ainavu arhitektūra, kā mākslas forma; dalīšanās starp citām 

valstīm ar informāciju; vienlaicīgi var pārklāties vairāki projekti.  

 

IFLA – 5 projekti grāmatai, no tiem 2 plakāti. Šī daļa tiktu pieslēgta projektam, lai būtu 

iespējams rīkot gada skati. 

Būtu iespējams no biedriem vākt datus no visiem, ko dara, vai kādi projekti īstenoti 

pēdējā laikā. Celt atpazīstamību un dažādību. Ir ierīkotāji, projektētāji, dārznieki u.t.t. 

Vēlas caur LAAB izsūtīt uzsaukumu: lai nākamā gada pavasarī būtu iespējams 

sagatavot biedru stendus izstādē.  

Nepieciešams izveidot ekspertu komisiju, lai biedri varētu balsot (anonīmi). Kā arī 

varētu virzīt darbus tālāk grāmatā.  

Mērķauditorija – LAAB biedri. 

Sākumā apzināt biedrus, saņemot to portfolio un tos pēc tam izsūtot citiem nozares 

pārstāvjiem. Rezultātā palīdzēt izveidot biedru CV arī mājaslapā, lai redzētu viņu 

projektus – tālākā nākotnē.  

Gala rezultāts: ir elastīgs, šobrīd daloties ar informāciju starp iesaistītajām 

dalībvalstīm. Min. 10 projekti. 

Pirmajai projekta daļai noslēgums ir nākamā gada maijs.  

 

N. Nitavska: Vai ir kāda atlīdzība, ko piešķirtu 10 port folio iesūtītājiem? 

I. Purs: Nav paredzēts atalgojums portfolio iesūtītājiem. Kā alternatīvu atalgojumu 

piedāvāt izvirzīt ideju, kurā piedāvā 10 darbus izsūtīt uz pārējām sadarbības valstīm. 

 

N. Nitavska piedāvā izskatīt izsūtāmās atrašanās vietas. 

N. Nitavska un  I. Rukšane izsaka šaubas par biedru ieinteresētību.  

 

D. Laiva: Vai ir nokārtota visa finansiālā puse? 

I. Purs: Līgums ir saņemts, kā arī elektroniski parakstīts. 
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I. Purs: vēlas deleģēt E. Zavadsku un I. Janpavli projekta aktivitāšu nodrošināšanai.   

 

Valdes locekļi vienbalsīgi nolemj: 

1. LAAB valde projekta aktivitāšu nodrošināšanai deleģē E. Zavadsku un I. Janpavli. 

2. I. Purs sagatavot līgumu (pakalpojuma līgumu) par projekta līdzekļu saņemšanu. Kā 

arī sagatavo līgumus ar E. Zavadsku un I. Janpavli.  

3. I. Purs gatavot biedriem izsūtāmo aicinājumu iesūtīt savus veidotos projektus. 

 

5. Par Eiropas ainavu balvu Daugavpilij. 

D. Zigmunde pārsūta jau esošo informāciju par 2017. gadā piešķirto Eiropas 

ainavu balvu Daugavpilij I. Purs. 

I. Purs apņemas sagatavot izsūtāmo informāciju.  

 

6. Saņemts E. Zavadskas iesniegums par sertifikācijas komisijas sēdes 

izmaksām 

 

E. Zavadska informē par rēķinu sertifikācijas komisijas izmaksu segšanai. 

Valdes locekļi vienbalsīgi nolemj: 

1. Apmaksāt rēķina summu. 

2. M. Rūtenbergam sazināties ar S. Zāģeri un lūgt apmaksāt rēķinu. 

 

7. SIA “Labie koki” iesūtītais lūgums. 

 

N. Nitavska informē, ka SIA “Labie koki” vēlas noskaidrot LAAB viedokli par  

konstrukcijas projekta izstrādi vadlīnijām (dendroloģiskie stādījumi.) Aizsargājamā 

dendroloģiskā stādījuma rekonstrukcijas projekts.   

Valdes locekļi vienbalsīgi nolemj: 

1. Ir iespējams piešķirt ainavu arhitektūras ekspertu, kas ekspertētu, jau padarītu darbu. 
 

N. Nitavska apņemas  uzrakstīt atbildes vēstuli.  

 

8. Ekspertu cenrādis: 

 

N. Nitavska un I. Purs ierosina un apņemas izveidot cenrāža melnrakstu biedrības 

eksperta darbam. 

N. Nitavska un I. Purs prezentē ekspertu cenrāža melnrakstu. 

 

Valdes locekļi vienbalsīgi nolemj: 

LAAB valde atbalsta ekspertu cenrāža melnrakstu. 

 

9. LAAB biedres I. Langenfeldes iesūtīto jautājumu izskatīšana 

 

1. jautājums - Valdes sēžu protokoli un šī gada pavasara kopsapulces protokols 

aizvien nav pieejams LAAB mājaslapā. 

Valdes locekļi vienbalsīgi nolemj: 

M. Rūtenbergam jāapkopo iepriekšējos protokolus un tos jāievieto mājaslapā. 

 

2. jautājums - LAAB mājaslapā nav aktualizēta informācija par biedru naudas 

lielumu. 

Valdes locekļi vienbalsīgi nolemj: 

M. Rūtenbergam aktualizēt informāciju. 



4 
 

 

3. jautājums – LAAB mājaslapā nav atjaunota informācija par priekšsēdētāja 

nomaiņu 2016. gadā 

Valdes locekļi vienbalsīgi nolemj: 

M. Rūtenbergam aktualizēt informāciju. 

 

4. jautājums – Atlīdzības izmaksa par piedalīšanos ekspertu žūrijā Rīgas pilsētas 

arhitekta veidotajai arhitektūras sasniegumu skatei „2016. gada balva Rīgas 

arhitektūrā”.  

I. Purs noskaidro, ka valdes kontā ir ienākusi atlīdzība. 

N. Nitavska ierosina M. Rūtenbergam izveidot ekspertu deleģējumu tabulu, 

kurā varētu fiksēt deleģētos ekspertus, lai nerastos lieki pārpratumi.  

 

Valdes locekļi vienbalsīgi nolemj: 

1. Izmaksāt iesūtīto eksperta darba atalgojumu I. Langenfeldei.  

2. M.Rūtenbergam jānosūta atbildes vēstule I. Langenfeldei. 

 

 

 

Sēdi vadīja:   D. Zigmunde   ______________________ 

 

 

Sēdi protokolēja:  M. Rūtenbergs  ______________________ 

 

 

              Datums:__________________________________ 

 


