
 

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BIEDRĪBAS  

31.KOPSAPULCE 

 

Protokols Nr.39/2017 

 

2017.gada 3.martā plkst. 09.30, 

Valdekas pilī, Vides un būvzinātņu fakultātes mācību korpusā “Valdeka”, 

Rīgas ielā 22, Jelgavā. 

 

Kopsapulci vada: Natālija Ņitavska 

Protokolē: Sabīne Zāģere 

 

 

Biedru kopsapulci sasaukusi valde, pēc 2016. gada 24.novembra valdes sēdes vienbalsīga 

lēmuma, biedriem 2017. gada 17.janvārī izsūtot rakstisku uzaicinājumu visiem biedrības 

biedriem piedalīties biedru sapulcē, kura paredzēta 2017. gada 3.martā.  

 

LAAB 31.kopsapulces darba kārtība: 

 

1. Kopsapulces atklāšana, vadītāja, protokolētāja un balsu skaitīšanas komisija, plānotās 

darba kārtības apstiprināšana 

2. Valdes ziņojums par 2016.gadu 

3. Revidenta ziņojums 

4. Plānotās aktivitātes 2017.gadā 

5. Balsošana 

 

1. N.Ņitavska pasludina LAAB 31.kopsapulci par atklātu, informējot klātesošos, ka atbilstoši 

LAAB statūtiem kopsapulcē piedalās 27 balstiesīgie LAAB biedri (vēlāk pievienojas 1, uz 

balsošanas laiku piedalās 28 balstiesīgie). 

N.Ņitavska apņemas vadīt kopsapulci, kopsapulci protokolēt apņemas S.Zāģere. 

N.Ņitavska aicina no klātesošajiem izvirzīt divus pārstāvjus balsu skaitīšanas komisijai. 

Balsu skaitīšanai tiek izvirzīti pretendenti - I.Purs un J.Lediņš. 

 

Biedri tiek aicināti apstiprināt: 

 Kopsapulci vada – Natalija Ņitavska 

 Kopsapulci protokolē – Sabīne Zāģere 

 Balsu skaitīšanas komisija – Indra Purs un Jānis Lediņš. 

BALSOJUMS:  PAR: 27 PRET: 0 ATTURAS: 0 

LĒMUMS: Kopsapulce apstiprina Balsu skaitīšanas komisiju. 

 

Kopsapulce izskata plānoto darba kārtību.  

Biedri tiek aicināti apstiprināt darba kārtību: 

BALSOJUMS:  PAR: 27 PRET: 0 ATTURAS: 0 

LĒMUMS: Kopsapulce apstiprina darba kārtību. 

 



2. Valdes ziņojums par 2016.gadu 

Informācija par biedriem 

N.Ņitavska iepazīstina kopsapulces dalībniekus ar aktuālo informāciju par biedrības 

biedriem. Pašlaik biedrībā ir 102 biedri, uz kopsapulces dienu ir 51 LAAB balsstiesīgais 

biedrs, no tiem 42 ir pilntiesīgie biedri un 9 goda biedri. 2016.gadā no biedrības izstājušies 

2 biedri, bet 11 biedri izslēgti, pamatojoties uz vairākus gadus neveiktu biedra naudas 

maksājumu, valdes sēdes lēmumu. Valdes pirms lēmuma pieņemšanas sazinājusies ar 

biedriem, brīdinot par izslēgšanu. Biedrībā uzņemti divi jauni biedri: Bērziņa Aiga, 

Radziņa Vineta, bet kopsapulcē nav klātesoši. 

LAAB aktivitātes 2016.gadā 

N.Ņitavska ziņo, ka laika periodā no 2016.gada marta, līdz 2017.gada martam notikušas 8 

valdes sēde, no tām 5 notikušas Jelgavā, 3 - Rīgā. Vairākās LAAB valdes sēdēs 

piedalījušies arī aktīvi LAAB biedri – I.Purs un H.Gūtmane. 

Rezolūcija 

L.Zeltiņa ziņo, ka ar LAAB biedru un LAAB valdes līdzdalību rezolūcijas pilnveidē 

apstiprināta un izplatīta semināra KULTŪRVĒSTURISKĀ AINAVA LATVIJĀ gala 

rezolūcija. Lai aktīvāk pievērstu uzmanību kultūrainavas kvalitātei Latvijā Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcija sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā 2016.gada 

12.septembrī Turaidas muzejrezervātā rīkoja semināru, kura laikā dalībnieki vienojās par  

kopīgām nostādnēm Latvijas kultūrvēsturisko ainavu attīstībai. 

Līdzdalība projekta pieteikuma izstrādē 

D.Zigmunde ziņo par līdzdalību projekta pieteikuma “Latvijas vides un dabas vērtību 

cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” izstrādē, kurā piedalījušies 

LAAB pārstāvji: D.Zigmunde, N.Ņitavska, I.Rukšāne. Biedrības iesaiste plānota projekta  

aktivitātē -  Latvijas ainavu arhitektu plenērs Āraišos ar starptautisku ekspertu līdzdalību – 

iesaiste plenēra organizēšanā un dalība norisē. Diemžēl projekts netika apstiprināts, bet 

saglabājas Amatas novada pašvaldības interese par sadarbību ar LAAB.  

Sadarbības līgumi 

N.Ņitavska ziņo, ka 2016.gadā LAAB noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas Kokkopju-

Arboristu biedrību, 25.novembrī LAAB un LKAB parakstot sadarbības līgumu.  

L.Zeltiņa komentē, ka ir uzsāktas sarunas ar Stādu audzētāju biedrības pārstāvjiem par 

biedrību sadarbību nozares problemātisko jautājumu risināšanā. 

Sarakste 

N.Ņitavska ziņo, ka 2016.gadā  saņemtas 8 oficiālās vēstules no institūcijām; Sagatavotas 

un izsūtītas 10 vēstules; Noslēgti 2 līgumi. 

Organizētās aktivitātes 

N.Ņitavska ziņo, ka LAAB pārstāvji noklausījušies vai piedalījušies ar lekcijām LLU VBF 

sadarbībā ar LAAB  rīkotajos pasākumos starptautiskā ainavu arhitektūras mēneša ietvaros 

Jelgavā. 

Tematika – “BĒRNI un AINAVA”. 2016.gada aprīlī norisinājušies četri dažādi pasākumi: 

1.04. – mākslas performance un vides objektu tapšana “BĒRNĪBA” Valdekas pils parkā  

8.04. – ekskursiju tūre studentiem pa Jelgavas novada bērnu dārziem.  

15.04. – praktiskā konference “BĒRNI AINAVĀ” gan profesionāliem ainavu arhitektiem, 

gan citiem nozares speciālistiem un studentiem 

22.04. – studentu plenērs Jaunmārupē “Ūdens rotaļas” sadarbībā ar Mārupes novada Domi. 

 



Publicitāte 

N.Ņitavska informē biedrus par publicitātes aktivitātēm, uzsverot, ka ienākušo e-pasta ziņu 

skaits nav fiksēts. G. Rozenbergas komentārs: ik dienu e-pasti tiek saņemti un izsūtīti. 

• 19 ziņojumi LAAB mājaslapā. Esam precizējuši biedru informāciju. Lūdzam pašiem 

būt aktīviem un izrādīt interesi. Ir iespējams arī ievietot profila foto. 

• 41 ziņojums Facebook LAAB lapā.  

• Uz doto brīdi 230 sekotāji. 

Bauskas plenērs (jūnijs, 2016) 

D.Zigmunde, kā plenēra komisijas pārstāve pastāsta par darbu Bauskas plenēra komisijā, 

kā arī plenēra norisi. Divu nedēļu garumā norisinājies intensīvs darbs. Dalībnieku 

priekšlikumu prezentācijas notikušas Bauskas pilī. Pasākuma iniciatore bijusi pašvaldības 

Attīstības nodaļas projektu speciāliste Kristīne Dreija.  Plenērā piedalījušies SIA “Ainavu 

projektēšanas darbnīca ALPS”; Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ainavu arhitektu 

komanda; Latvijas Universitātes Botāniskā dārza komanda; Jauniešu iniciatīvas grupa 

„BM Studio Bauska”. 

Latvijas Valsts mežu (LVM) sadarbība ar Latvijas ainavu arhitektūras biedrību (LAAB) 

D.Zigmunde iepazīstina klātesošos par biedrības sadarbību ar AS Latvijas valsts meži, 

sadarbības ietvaros aizvadītajiem pasākumiem. Par sadarbības aizsākumu minams 

1.profesionālās pilnveides pilotseminārs  «Ainavu plānošana. Pieredze un risinājumi» 

(Jelgavā, 27.02.2015). Turpinot sadarbību, tika uzsākts darbs pie semināra / plenēra 

plānošanas, sagatavošanās darbiem.  

2016.gada 17.-18.augustā Tērvetē norisinājās AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā 

ar Latvijas Ainavu arhitektūras biedrību (LAAB) organizēts seminārs / plenērs. Plenēra 

darba grupās strādājuši LAAB biedri: K.Dreija, K.Vugule, S.Zāģere, I.Purs, I.Kraukle, 

LVM pārstāvji, LLU studenti un piesaistītie eksperti no Igaunijas Dzīvības zinātņu 

universitātes). Plenēra mērķis: iepazīstināt ar ainavu arhitektu kompetencēm un dot 

profesionāli praktiskus priekšlikumus meža ainavu attīstībā. Tādēļ pasākuma ietvaros no 

LAAB puses arī tika sagatavota lekcija “Ainavu plānošana un Ainavu arhitekta 

kompetences”, Sabīne Zāģere nolasījusi lekciju semināra laikā, un izstrādāti priekšlikumi 

trīs teritoriju attīstībai: Pokaiņu meža teritorijai, Ceļa ainavai Blīdenē (Rīga-Liepāja šosejas 

fragments), Ekomeža «Vilkukalns – Krievukalns», un šaursliežu dzelzceļa uzbēruma, Īles 

nacionālo partizānu bunkura teritorijām. 

2016.gada 2.novembrī sadarbība turpināta 14.Dabas dienas Latvijas valsts mežos ietvaros. 

Kristīne Dreija un Daiga Zigmunde piedalījušās pasākumā ar lekciju “Meža 

apsaimniekošanas sociālie aspekti. Meža ainavu plānošanas piemēri”. 

Gada labākā būve Latvijā 

N.Ņitavska atzīmē LAAB pārstāvju divu gadu skatēs, jo 2015.gada skate norisinājusies 

pēc LAAB 30.kopsapulces, bet 2016.gada skate ir procesā. 

• Skates „Gada labākā būve Latvijā 2015” žūrijā LAAB pārstāvējušas Lilita Zeltiņa, 

Kristīne Dreija (strādāja 2016.gadā pie 2015 gadu nominantu izvērtēšanas). 

• Skates „Gada labākā būve Latvijā 2016” žūrijā LAAB pārstāv Madara Markova, 

izvirzīti vērtēšanai ir 28 nominanti. 

Dalība EM Radošo industriju padomē 

Par norisēm ziņo LAAB pārstāves H.Gūtmane un D.Zigmunde. Tematiskās nozaru 

segmentu padomju TNSP mērķis ir apvienot konkrētu nozaru segmentu spēlētājus 

(uzņēmēji, pētniecības sektors), lai veicinātu to savstarpēju dialogu nozares attīstības 



vajadzību identificēšanai, t.sk. pētniecības, attīstības un inovācijas rīcībpolitikas jomā. 

Pašlaik ir aktīvas 11 tematiskās grupas. Nozarei: Vienots redzējums un priekšlikumi 

risinājumiem pievienotās vērtības palielināšanai nozarē, kā arī iespēja sniegt 

rekomendācijas par zinātnes, pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovācijas projektiem. 

Politikas veidotājiem: iespēja apvienot nozari un izstrādāt atbilstošus risinājumus nozaru 

attīstībai. 

Būvniecības NEP (nozaru ekspertu padome) 

Par dalību ziņo LAAB pārstāve N.Ņitavska (ainavu arhitekte, LAAB valde). LAAB 

padomē pārstāv arī D. Grinberga (Labie Koki) (iepriekš - K.Dreija, I.Indriksone). 

NEP sastāvā ir trīs dalībpušu – nozares darba devēju organizāciju, arodbiedrību un to 

apvienību, nozares profesionālo organizāciju, kā arī attiecīgo ministriju – deleģēti 

pārstāvji. Iepriekšējā NEP darba periodā ir apstiprināta «profesiju karte». 

NEP sēdē 5.12.216 apstiprināts Būvniecības NEP nolikums, kurā definēta NEP darbība: 

profesionāls izglītības koordinēšana un licenzēšana, sadarbība ar nozari; nozares 

kvalifikāciju struktūra; profesiju standarti; darba vidē balstītas mācības; nozares darba 

tirgus; sadarbība ar Latvijas Darba devēju konfederāciju. 

Apmācības seminārs 

N.Ņitavska pastāsta par LAAB un LLU sadarbību semināra satura veidošanā. LAAB 

pārstāves I.Rukšānes dalību ar lekciju. Semināra tēma  “Klimata pārmaiņu procesi lauku 

teritorijas. ainavas plānošana, pieredze un risinājumi” Seminārs norisinājies 2016. gada 

5.februārī. Jelgavā, Valdekas pilī, EEZ projekta ietvaros "Elektronisko materiālu 

kapacitātes paaugstināšana par klimata pārmaiņām lauku teritorijās" (Līguma Nr. 

/EEZLV02/14/GS/062/002). Semināra lektori: VARAM Klimata pārmaiņu departamenta, 

Klimata pārmaiņu un adaptācijas politikas nodaļas vecākais eksperts G.Gudzuks; Dr., 

ainavu arhitekts Anders Larsson, Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte, ainavu 

arhitektūras, plānošanas un pārvaldības katedra; Vides eksperts M.Knite; SIA ALPS 

ainavu arhitekte, telpiskas plānošanas speciālists I.Rukšāne; LLU lektore, inženiere Daina 

Ieviņa. Semināra vadītājs, koordinators: LLU asoc.profesore Dr.arch. Natālija Ņitavska. 

Darbs pie «Ainavu arhitekts» profesiju standarta 

N.Ņitavska pastāsta, ka saskaņa ar LLU studiju programmu atjaunošanu ir nepieciešams 

aktualizēt profesijas standartu «Ainavu arhitekts». LAAB valdes un LLU VBF Dome 

apstiprinājušas darba grupu: Ilze Rukšāne, Kristīne Dreija, Natālija Ņitavska, Daiga 

Zigmunde, Silvija Rubene, Jānis Lediņš, Madara Markova. Plānots 2017.gadā apstiprināt 

izmaiņas profesiju standartā.  

PA “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” kolēģijas sēdes 2016 

LAAB pārstāve I.Rukšāne informē biedrus par aktualitātēm 2016.gadā notikušajās RPAB 

kolēģijas sēdēs:  

6.janvārī: Latvijas Okupācijas muzeja (Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā) pārbūves 

projekta turpmākā virzība, ņemot vērā 14.decembra (2015) Rīgas būvvaldes rīkotajā 

diskusijā paustos viedokļus un izvērtējot projektētāju veiktos uzlabojumus projektā. 

10.februārī: Diskusija par telpiskās kompozīcijas nosacījumiem un pilsētas laukuma ideju 

(teritorijai starp Skanstes, Sporta, Vesetas un Hanzas ielām) kontekstā ar Skanstes 

apkaimes teritorijas lokālplānojuma 1.redakciju.  

25. maijā: Diskusija par Rail Baltic Rīgas pasažieru stacijas metu konkursa nolikumu un 

arhitektūras programmas projektu. 



7.septembrī: Lokālplānojuma projekts Zaķusalas ziemeļdaļas teritorijai (1.redakcija) un 

vizuālās ietekmes novērtējums. 

16.novembrī: Biroja ēku kompleksa Krasta ielā 99a iecere un divas prezentācijas par 

attīstības konkursu 2 un pašreizējo ieceri. 

2016.gada balva Rīgas arhitektūrā 

Ziņo Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības izvirzītais eksperts žūrijā: ainavu arhitekte 

I.Langenfelde: Rīgas pilsētas arhitekta birojs, veicot sākotnējo izpēti, no vairāk kā 790 

būvobjektiem, kas nodoti ekspluatācijā 2015.gadā, atlasījis 32 būves – 2016. gada Rīgas 

arhitektūras darbu skates dalībnieces. No 32 objektiem ekspertu žūrija dabā apskatījusi 19 

ekspluatācijā nodotas būves. Skates žūrija no 32 pretendentiem nominējusi 11 objektus 

balvas saņemšanai. I.Langenfelde akcentē - novērojama tendence, ka vairāku balvas 

pretendentu ārtelpas risinājumu izstrādē pieaicināti ainavu arhitekti, kas priecē un rezultātā 

pievienotā vērtība ir acīmredzama. Tomēr pārsvarā, projektētāju autoru vidū piesaistītie 

ainavu arhitektūras biroji vai speciālisti nav norādīti. I.Langenfelde atzinīgi novērtē gada 

balvas organizatorisko kvalitāti. I.Rukšāne aicina biedrus būs aktīviem un pieteikt savu 

pārstāvniecību nākamajās Gada balvas skatēs, lai esam plašāk pārstāvēti un ik gadu netiktu 

virzīti vieni un tie paši pārstāvji, bet notiktu maiņa. 

Latvijas Arhitektūras gada balva 2016 

Ziņo N. Ņitavska. Žūrijā strādājis Ģirts Runis, tomēr LAAB par to nav tikusi sniegta 

plašāka informācija. Lielā gada balvu saņēmusi Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 

rekonstrukcija, restaurācija, jaunbūve. Autori: "Processoffice" UAB, Andrius Skiezgelas 

Architecture, "Arhitektoniskās izpētes grupa" SIA. 

Eiropas Padomes konkurss „Eiropas ainavu balva” 2016. gadā  

Ziņo D.Laiva, LAAB pārstāvis žūrijā. Konkurss 2016.gadā Latvijā organizēts jau ceturto 

reizi, tā mērķis  - apbalvot praktiskās iniciatīvas, kas būtu ņemamas par piemēru ainavu 

kvalitātes  saglabāšanai un uzlabošanai Eiropas ainavu konvencijas dalībvalstu teritorijās. 

Katra dalībvalsts drīkst pieteikt vienu kandidatūru Eiropas Padomes ģenerālsekretariātam. 

D.Laiva atzīmē, ka sākotnēji balvai pieteikts 1 pretendents, otrajā gadā 2, trešajā gadā jau 

4, bet ceturtajā (2016) - 8, tātad ar tendenci ik gadu pieteikumu skaitam divkāršoties, tādēļ 

ceram, ka 2017.gadā tiks pieteikti 16. 2016.gadā pieteikti: 

1. Daugavpils cietokšņa reģenerācija 

2. Jāņa Čakstes bulvāra rekonstrukcija Jelgavas pilsētā 

3. Projekts BELLA DVINA 

4. Projekts WILLAGA HERITAGE 

5. Daudzfunkcionālie rekreācijas areāli Rēzeknē 

6. Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartālu degradētās teritorijas revitalizācija 

7. Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija un pielāgošana tūrisma produktu attīstībai 

8. Valmieras pilsētas apstādījumu inventarizācija un attīstība 

Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros 2016. gada 9. septembrī aizvadīts seminārs 

“Eiropas Padomes Ainavu balvas nacionālā atlase”, un tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas 

līmenī ir ieguvis Daugavpils pilsētas īstenotais projekts «Daugavpils cietokšņa 

reģenerācija». 

Starptautiskā sadarbība 

H.Gūtmane vispirms aicina apstiprināt I.Purs kā LAAB pārstāvi Starptautiskās 

sadarbības jautājumos. Sākot ar 2016.gada oktobri, I.Purs pārņēmusi pienākumus no 

L.Zeltiņas. 



I.Purs un H.Gūtmane ziņo par starptautiskās sadarbības aktivitātēm: 

Baltijas jūras reģiona Ainavu arhitektūras grupa 

I.Purs: 2017.gada 28.-30. janvārī notikusi Grupas dibināšanas tikšanās Viļņā, lai tikšanās 

laikā definētu sadarbības galvenos mērķus. Pašlaik kā sadarbības mērķi izvirzīti: 

 Profesionālās aktivitātes - ekspertu padome, mūžizglītība, sertificēšana, profesijas 

aizsardzība, lobēšana, IFLA Europe atbalsts. 

 Sabiedriskās aktivitātes, informācijas apmaiņa - gada skates, apbalvojumi, konkursi, 

konferences, forumi, izstādes (rīki: kalendārs, Facebook). 

 Reģionāls ainavu arhitektūras žurnāls: Baltic Landscape Review. 

 Fondu finansējuma regulāra piesaiste. 

I.Purs un H.Gūtmane par IFLA Europe un Latvija 

IFLA sagatavots un iesniegts ziņojums par ainavu arhitekta kā reglamentētas profesijas 

ieviešanu Latvijā - nosaukuma aizsardzība, reģistrs, rezervētas darbības, kvalifikācija -  

 Daudz iesaistīto institūciju: ministrijas - Kultūras, Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības, Zemkopības, Ekonomikas, Izglītības un zinātnes, Labklājības, Centrālā 

statistikas pārvalde. 

 Kā darba ņēmēji VID reģistrēti: 2162 Ainavu arhitekts – 80.  Nozares, kurās strādā 

ainavu arhitekti (NACE 2.red.): 2599; 4110; 4120; 4299; 5510; 5610; 5911; 7111; 

8130; 8411; 8413; 8542; 9609 (2016. nov., VID dati bez mikrouzņēmējiem). 

H.Gūtmane par iniciatīvām IFLA. Pašlaik norit darbs pie rekomendāciju izstrādes pilsētu 

centru labiekārtojumam, katrā reģionā organizētā darba grupā. 

H.Gūtmane akcentē cik lielā mērā nozīmīgs ir pieejamais atbalsts no starptautiskām 

organizācijām, to paustās nostājas sarunās ar politiķiem vietējā līmenī. 

I.Purs: IFLA Konference un Ģenerālā Asambleja 2017.gadā norisināsies 1.-4.jūnijā 

Bukarestē, Rumānijā. Konferences un Pecha Kucha tēma: (Ne)Ierobežotās ainavas – bez 

barjerām, bez kaitējuma / (Un)Limited landscapes no fence, no offence. Kā arī projektu 

izstāde tematos: Ainava plānošanas līmenī, Dizains cilvēkiem, Cilvēku (lietotāju) radīts 

dizains (?). 

I.Purs informē par Pasaules Dizaina Samitu 2017 IFLA World Kongress, 2017. gada 16.-

25.oktobrī Monreālā, Kanādā - 10 dienas, lai mainītu pasauli (10 days to change the 

world). 

I.Purs ierosina Komunikācijas rīka maiņu starptautiskajām ziņām - no e-pasta 

ziņojumiem uz https://www.facebook.com/lv.laab.lv/ kā ērtāku un uztveramāku formātu. 

Biedri atbalsta ierosinājumu. 

Sertifikācija 

N.Ņitavska izklāsta biedriem A.Jasliņas iesūtīto materiālu par aktualitātēm LAAB 

sertifikācijas jautājumos: 

Aktuālie sertifikāti uz 03.03.2017 – 13 ainavu arhitekti, 13 ainavu tehniķi, 1 parka 

dārznieks; Anulējamie sertifikāti uz 03.03.2017 – 16; Neskaidra statusā – 4. 2016.gadā 

nav bijusi neviena sertificēšanas komisijas sēde. 2016.gada rudenī ir saņemts viens 

pieteikums uz ainavu arhitekta sertifikāta iegūšanu. 

LAAB finanšu plūsmas pārskats par 2016.gadu 

S.Zāģere informē biedrus par biedrības 2016.gada ieņēmumiem, izdevumiem un pozitīvo 

bilanci. Vienlaikus situācija tiek komentēta negatīvi attiecībā par biedru naudas iemaksu 

neregulāro veikšanu. No vienas puses netaisnīgi pret tiem, kas godprātīgi maksā biedru 

naudas ir ilggadējo parādnieku biedra statusa saglabāšana. Tādēļ valde ar iepriekšēju 

https://www.facebook.com/lv.laab.lv/


brīdinājumu 2016.gadā izslēgusi 11 biedrus. No otras puses neregulāri veiktie maksājumi 

arī ik gadu nerada iespēju rēķināties ar konkrētiem, biedrībai pieejamiem finanšu 

resursiem – dažkārt maksājumi netiek veikti un budžetā ir vērojams samazinājums, citkārt 

tiek veikta vairāku biedru vairāku gadu biedra naudas apmaksa, tā ievērojami paaugstinot 

budžeta iespējas, bet uz iepriekšējo gadu rēķina. Ja arī vēlamies nolīgt biedrībai 

administratoru, to pašlaik gada ienākumu griezumā nevaram atļauties. Ar biedru naudām 

nosedzam tikai grāmatveža algu. 

 

Skat. LAAB finanšu pārskatu par 2016.gadu 

POZĪCIJA LAAB finanses 

  Ieņēmumi EUR Izdevumi EUR 

Biedru naudas maksājumi 1513,72   

Sertifikācija 598,46   

Ziedojumi LAAB 30.kopsapulces ietvaros 100,00 
 

Sponsori LAAB 30.kopsapulces ietvaros 1800,00 

 Dalība seminārā LAAB 30.kopsapulces ietvaros 105,00 

 LdaV projekta nauda 5051,60 

 IFLA, Biedra naudas "Bulduru dārzkopības skolas attīstības biedrībā"   257,50 

Citi izdevumi   581,37 

Kopsapulces - semināra izmaksas   2235,19 

LdaV projekta prēmijas   1186,47 

Administrācijas izmaksas   630,90 

Pamatlīdzekļu nolietojums   833,92 

KOPĀ:                                                                                 9168,78 5725,35 

Starpība:  EUR 3443,43 

 

S.Zāģere informē biedrus arī par 2017.gada finansēm 31.kopsapulces ieņēmumu un 

izdevumu kontekstā, uzsverot, ka biedrība saņēmusi pieklājīgu atbalstu finansiālā 

izteiksmē no sponsoriem, kas uzskatāms par labu rādītāju biedrības vērtējumam – tiekam 

uztverti kā atbalstāma organizācija. No otras puses nozīmīga ir arī sadarbība ar Latvijas 

Lauksaimniecības universitāti, iespēja organizēt LAAB kopsapulci Valdekas pils telpās, 

ietaupot biedrības resursus, ko nāktos patērēt telpu īrei. 

 

3. Revidenta ziņojums 

I.Purs nolasa biedriem sagatavoto revidenta ziņojumu (teksts turpinājumā): 

Neatkarīga revidenta ziņojums 

Biedrības „Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība" biedriem 

Ziņojums par finanšu pārskatu 

Es esmu veikusi biedrības „Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība" gada pārskatā par 2016. 

gadu ietvertā finanšu pārskata revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver 2016. gada 31. 

decembra bilanci, ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājumu  

pārskatu par 2016. gadu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā. 

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu 

Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas 

patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu, kā arī par 



tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu 

pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, 

sagatavošanu. 

Revidenta atbildība 

Es esmu atbildīga par atzinumu, ko pamatojoties uz manis veikto revīziju, izsaku par šo 

finanšu pārskatu.  Es veicu revīziju tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību pat to, ka finanšu 

pārskatā nav būtisku neatbilstību.  Uzskatu, ka manis iegūtie revīzijas pierādījumi ir 

pietiekami un atbilstoši revidenta atzinuma izteikšanai.  

Atzinums 

Manuprāt, iepriekšminētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 

biedrības finansiālo stāvokli 2016.gada 31.decembrī,  kā arī par tās darbības finanšu 

rezultātiem periodā no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim saskaņā ar Latvijas 

Republikas Gada pārskatu likumu. 

Indra Purs Rīgā, 2017. gada 1. martā 

 

Biedri tiek aicināti balsojumā apstiprināt 2016.gada pārskatu: 

BALSOJUMS:  PAR: 28 PRET: 0 ATTURAS: 0 

LĒMUMS: Kopsapulce apstiprina 2016.gada pārskatu. 

 

4. LAAB plānotas aktivitātes 2017.gadā 

Plānotās tematiskās grupas 

N.Nitavska informē biedrus, ka biedrības mērķu īstenošanai tiek veidotas tematiskās darba 

grupas, kurās paredzēta vismaz viena valdes locekļa pārstāvniecība. Biedri tiek aicināti 

pieteikt savu dalību vienā vai vairākās darba grupās, aizpildot kopsapulces mapītēs 

pievienoto aptaujas lapu. Izveidotas astoņas tematiskās darba grupas: 

1. profesionālās ekspertīzes un atzinumi 

galvenie uzdevumi -  izveidot LAAB ekspertu datu bāzi (kritēriji, jomas), kārtību, kā šis 

process organizējams, izcenojums (Dace, Sabīne) 

2. Izglītība 

galvenie uzdevumi – profesionālās izglītības pilnveide, t.sk. profesionālās pilnveides kursi 

sertifikātu uzturēšanai, izglītības līmeņu un jomu sasaiste (Bulduri, Jelgava utt.), 

reglamentētās profesijas jautājumi, sertificēšana (Natālija) 

3. Nozares standartu izstrāde un nostiprināšanās LR normatīvajā sistēmā 

galvenie uzdevumi - te būtu svarīgi izveidot daudzpusīgu darba grupu (dažādas jomas, 

izglītība, darba devēji, projektētāji, ierīkotāji utt.) (Helēna, Daiga) 

4. Finanšu piesaiste, LAAB sniegtie pakalpojumi, projekti, sadarbība ar uzņēmējiem 

(Indra, Sabīne) 

5. Mēdiji, komunikācija ar presi, reklāma, mājas lapa, Kārtībā, kādā tiek sniegtas atbildes 

uz vēstulēm un iesniegumiem 

6. Biedrības vizuālais tēls, publicitātes materiāli, tai skaitā grāmatas un prezentācija. (Ilze) 

7. Biedrības pasākumu organizēšana, biedru iesaiste – izbraukumi, semināri, izstādes utt. 

(Madara) 

8. Starptautiskā sadarbība – IFLA (Indra, Helēna) 

 

Biedrības identitāte 

I.Rukšāne prezentē biedrības jaunās identitātes koncepciju: 



- pamatojumā: biedrības darbība pašlaik, galvenie uzdevumi saistīti ar virzieniem: - 

profesionālās likumdošanas pilnveide; profesijas standartu atjaunošana, izglītības 

programmu izmaiņas visos līmeņos, profesionāla sertifikācija, sadarbība un dialogs ar 

LAS, pašvaldībām, valsts institūcijām, darbs ar fondiem – finansējuma piesaistei, 

profesijas popularizēšana profesionālajā un plašākā sabiedrībā, aktīva darbība IFLA (t.sk. 

likumdošanas pilnveidē), jaunu biedru piesaiste un iesaiste biedrības darbā. 

- mērķis: CELT ĀRTELPAS PROJEKTĒŠANAS, IERĪKOŠANAS UN KOPŠANAS 

KVALITĀTI KOPUMĀ. 

- 20 gadu laikā esam izauguši par profesionālu organizāciju, kas pārstāv biedrus un nozari 

kopumā valsts, pašvaldības, izglītības iestādēs Latvijā un ārvalstīs. 

BIEDRĪBAS DARBĪBAI PARĀDĀS JAUNAS FUNKCIJAS: 

- KONSULTĒT VALSTI UN PAŠVALDĪBAS  

- PĀRSTĀVĒT BIEDRU INTERESES DAŽĀDOS LĪMEŅOS 

- IETEKMĒT NOZARES ATTĪSTĪBU (IZGLĪTĪBA UN LIKUMDOŠANA) 

AKTUALIZĒTS BIEDRĪBAS NOSAUKUMS  

NEMAINĪGS JURIDISKAIS STATUSS – BIEDRĪBA 

AKTUALIZĒTA / ATTĪSTĪTA GRAFISKĀ IDENTITĀTE 

Konstatēts, ka līdzīgās biedrībās nosaukumi ietver pārstāvētos speciālistus nevis nozari: 

Latvijas Arhitektu savienība, Latvijas Būvienženieru savienība, Latvijas Dizaineru 

savienība, Latvijas kokkopju, arboristu biedrība. 

Tiek pārskatīti valdes iepriekš iesūtītās aptaujas rezultāti par nosaukuma maiņu, kur 

respondentu skaits bijis aptuveni 1/3 daļa no biedru kopskaita. Pārliecinošu atbalstu nav 

guvis neviens no piedāvātajiem nosaukumiem, vienlīdz atbalstīti kopumā visi piedāvājumi. 

IEROSINĀJUMS: 

Biedrību “Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība” pārdēvēt par “Latvijas Ainavu arhitektu 

asociāciju.” Korporatīvā identitāte ir būtiska atbalsta aktivitāte biedrības jauno funkciju 

nodrošināšanai. Biedri tiek aicināti apdomāt ierosinājumu līdz balsošanas laikam. 

Aktualizēta grafiskā identitāte: uzsākta sadarbība ar grafiķi – dizaineri Jāni Dripi (dripe.lv). 

 

GRAFISKĀ IDENTITĀTE: 

LIETOJAMO ELEMENTU PARAUGI: 

- veidlapa 

- vizītkarte 

- sertifikāts 

- zīmogs 

- ielūguma/apsveikuma vāki 

- reprezentācijas mape 

-  Koncepta skices un funkcionalitātes ieteikumi LAAA tīmekļa lapai  + darba INDD fails 

- Facebook lapas lietojuma ieteikumi  

NODEVUMA FORMĀTS 

PDF, JPG, Ai, INDD 

Jauna grafiskā identitāte – izmaksas: 

800,- EUR 

ZIEDOTĀJI līdz šim 400,- EUR 

SIA “AINAVISTS” Mārtiņš Šteinbergs personīgi 

SIA “ZALA LANDSCAPE ARCHITECTURE” 



SIA “VEIDO VIDI” 

SIA “apd ALPS” 

 

Iniciatīva - Projekta “Grāmatu līnija” izskatīšana tiek pārcelta uz dienas 2.daļu – pēc 

kopsapulces. Programma tiek turpināta ar balsošanas jautājumu izskatīšanu. 

 

 

 

5. Balsošana 

 

Priekšlikums balsošanai: 

Biedrības aktīvākai un mērķtiecīgākai darbībai ierosinām balsojumus:  

1. Sertifikācijas komisijas administrators un kvalitātes vadītājs 

Par sertifikācijas komisijas administratoru izvirzīta Evita Zavadksa, par kvalitātes 

vadītāju - Jānis Lediņš. 

Biedri tiek aicināti balsot par Sertifikācijas komisijas administratora kandidatūrai 

izvirzīto E. Zavadsku: 

BALSOJUMS:  PAR: 28 PRET: 0 ATTURAS: 0 

LĒMUMS: Kopsapulce par LAAB sertifikācijas komisijas administratoru ar balsu 

vairākumu ievēl E.Zavadsku. 

Biedri tiek aicināti balsot par Sertifikācijas komisijas kvalitātes vadītāja kandidatūrai 

izvirzīto J.Lediņu: 

BALSOJUMS:  PAR: 28 PRET: 0 ATTURAS: 0 

LĒMUMS: Kopsapulce par LAAB sertifikācijas komisijas kvalitātes vadītāju ar balsu 

vairākumu ievēl J.Lediņu. 

 

2. Palielināt biedru naudu līdz 36,- Euro (pilntiesīgiem biedriem), attiecīgi 12,- Euro 

(biedriem atbalstītājiem). 

Ierosinājums tiek pamatos ar jau ilgstoši konstatētā administratora nepieciešamību, lai 

nodrošinātu kaut simbolisku atlīdzību biedrības administratoram. 

Biedri tiek aicināti balsot par piedāvātajām izmaiņām piemērotās biedru naudas apjomā. 

 BALSOJUMS:  PAR: 26 PRET: 2 ATTURAS: 0 

LĒMUMS: Kopsapulce ar balsu vairākumu atbalsta biedra naudas paaugstināšanu līdz 

36,- Euro (pilntiesīgiem biedriem), 12,- Euro (biedriem atbalstītājiem).  

 

3. Mainīt biedrības nosaukumu no «LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS 

BIEDRĪBA» uz «LATVIJAS AINAVU ARHITEKTU ASOCIĀCIJA» 

 

Vispirms biedri tiek aicināti vienoties vai šajā kopsapulcē balsojam par nosaukuma maiņu 

t.i. mainīt esošo nosaukumu uz jaunu, bet ne vēl par piedāvāto: 

BALSOJUMS:  PAR: 24 PRET: 3 ATTURAS: 1 

LĒMUMS: Kopsapulce ar balsu vairākumu lemj, ka šajā kopsapulcē balsojam par 

nosaukuma maiņu. 

Biedri tiek aicināti balsot par nosaukuma maiņu uz “Latvijas Ainavu arhitektu asociācija” 

BALSOJUMS:  PAR: 15 PRET: 8 ATTURAS: 5 



LĒMUMS: Lai arī ar balsu vairākumu jaunais nosaukums tiek atbalstīts, kopsapulce lemj 

atsaukt veikto balsojumu, jo ir izskanējuši priekšlikumi par nepieciešamību piedāvāt 

balsojumam vairākus variantus. 

Biedri tiek aicināti balsot par iepriekšējā balsojuma atsaukšanu 

BALSOJUMS:  PAR: 15 PRET: 8 ATTURAS: 5 

LĒMUMS: Kopsapulce atsauc veikto balsojumu. 

 

Tiek piedāvāti alternatīvie varianti, kādus izvirza klātesošie. Plašākā diskusija ir par vārda 

arhitektu vai arhitektūras vārda izmantošanu nosaukumā, diskutējot par to, vai biedrība 

vēlas sevi pozicionēt kā nozares speciālistu biedrību, liekot uzsvaru uz speciālistiem, vai 

arī saglabāt līdzšinējo nozari aizstāvošo apzīmējumu, kas apvieno speciālistu loku. Izskan 

viedokļi, ka no vienas puses Latvijā novērojama tendence ir nosaukumā ietvers 

speciālistus nevis nozari, līdz ar to – tāda arī ir sapratne par biedrībām. No otras puses 

nozares nosaukums biedrībā tiek uzskatīts par mūsdienīgās sapratnes un demokrātiskumu 

nesošu, kādēļ arī iepriekš esam bijuši soli priekšā pasaules tendencēm nosaukumos. Izskan 

arī viedokļi, ka dārznieku dalība biedrībā zem šāda nosaukuma netiek atainota vispār, 

tomēr statūtos ir atrunāta un arī citās nozarei tuvās biedrībās, zem nosaukuma 

būvinženieru, kokkopju, arboristu biedrībās ir daudzi saistīto nozaru speciālisti. Rezultātā 

biedri izvirza 4 nosaukumus divkāršam balsojumam – iesākumā katrs izvēlas vienu – sev 

tuvāko, ar nākamo balsojumu izvēlas vienu no diviem vadošajiem. 

Biedri izvirza balsojumam sekojošus nosaukumus: 

1) Latvijas Ainavu arhitektu asociācija 

2) Latvijas Ainavu arhitektūras asociācija 

3) Latvijas Ainavu asociācija 

4) Latvijas Ainavu veidotāju asociācija 

1.balsojums (4 atturas) 

Biedri tiek aicināti balsot par nosaukuma maiņu uz Latvijas Ainavu arhitektu asociācija 

BALSOJUMS:  PAR: 10 

Biedri tiek aicināti balsot par nosaukuma maiņu uz Latvijas Ainavu arhitektūras 

asociācija 

BALSOJUMS:  PAR: 9  

Biedri tiek aicināti balsot par nosaukuma maiņu uz Latvijas Ainavu asociācija 

BALSOJUMS:  PAR: 0  

Biedri tiek aicināti balsot par nosaukuma maiņu uz Latvijas Ainavu veidotāju asociācija 

BALSOJUMS:  PAR: 5 

2.balsojums (6 atturas) 

Biedri tiek aicināti balsot par nosaukuma maiņu uz Latvijas Ainavu arhitektu asociācija 

BALSOJUMS:  PAR: 11 

Biedri tiek aicināti balsot par nosaukuma maiņu uz Latvijas Ainavu arhitektūras 

asociācija 

BALSOJUMS:  PAR: 11 

 

Tā kā otrajā balsojumā biedri ir vienlīdz atbalstījuši divus nosaukumus vārds tiek dots 

biedrības priekšsēdētājai D.Zigmundei. 



D.Zigmunde ierosina atbalstīt pirmo nosaukumu, kas sākotnējā (atsauktajā) balsojumā jau 

tika atbalstīts. Tā kā esam nolēmuši veikt nosaukuma maiņu, tad atbalstām nosaukumu 

Latvijas Ainavu arhitektu asociācija, neatliekot lēmumu uz nākamo biedrības kopsapulci. 

Biedri tiek aicināti atbalstīt vai noraidīt priekšsēdētājas ierosinājumu: 

BALSOJUMS:  PAR: 16 PRET: 3 ATTURAS: 9 

LĒMUMS: Kopsapulce ar balsu vairākumu apstiprina biedrības jauno nosaukumu 

“Latvijas Ainavu arhitektu asociācija”, ar to arī pieņemot lēmumu veikt izrietošos 

grozījumus statūtos un atbalstīt jaunās identitātes dizaina izstrādi. 

 

Kopsapulce tiek slēgta plkst.14.20 

 

Kopsapulces vadītāja: Natālija Ņitavska  _______________________ 

 

Protokolētāja: Sabīne Zāģere           _____________________ 


