
LATVIJAS AINAVU ARHITEKTU ASOCIĀCIJAS  

33.KOPSAPULCE 

 

Protokola Nr.46/2018 

 

2018.gada 9.martā plkst. 09.30, 

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

Rīgas ielā 22, Jelgavā. 

 

Kopsapulci vada: Sabīne Zāģere 

Protokolē: Mārtiņš Rūtenbergs 

 

 

Biedru kopsapulci sasaukusi valde, pēc 2017. gada 14.decembra valdes sēdes vienbalsīga 

lēmuma, biedriem 2017. gada 23.februārī izsūtot rakstisku uzaicinājumu visiem biedrības 

biedriem piedalīties biedru sapulcē, kura paredzēta 2018. gada 9.martā.  

 

LAAA 33.kopsapulces darba kārtība: 

 

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

kārtības apstiprināšana 

2. Valdes ziņojums par 2017.gadu 

3. Balsošanas jautājumu izskatīšana  / balsošana 

4. Revidenta ziņojums / pārvēlēšana 

5. Plānotie pasākumi un aktivitātes 2018.gadā 

 

1. D. Zigmunde pasludina LAAA 33.kopsapulci par atklātu, informējot klātesošos, ka 

atbilstoši LAAA statūtiem kopsapulcē piedalās 19 balsstiesīgie LAAA biedri (no tiem 3 

pilnvarotas personas). 

S. Zāģere apņemas vadīt kopsapulci, kopsapulci protokolēt apņemas M. Rūtenbergs. 

S. Zāģere aicina no klātesošajiem izvirzīt divus pārstāvjus balsu skaitīšanas komisijai. Balsu 

skaitīšanai tiek izvirzīti pretendenti – M. Šternbergs un L. Zaļā. 

 

Biedri tiek aicināti apstiprināt: 

▪ Kopsapulci vada – Sabīne Zāģere  

▪ Kopsapulci protokolē – Mārtiņš Rūtenbergs 

▪ Balsu skaitīšanas komisija – Mārtiņš Šternbergs un Linda Zaļā. 

BALSOJUMS:  PAR: 19  PRET: 0 ATTURAS: 0 

LĒMUMS: Kopsapulce apstiprina kopsapulces vadītāju, protokolētāju un balsu skaitīšanas 

komisiju. 

 

Kopsapulce izskata plānoto darba kārtību.  

Biedri tiek aicināti apstiprināt darba kārtību: 

BALSOJUMS:  PAR: 19  PRET: 0 ATTURAS: 0 

LĒMUMS: Kopsapulce apstiprina darba kārtību. 

2.Valdes ziņojums par 2017.gadu 



Informācija par biedriem  

S. Zāģere iepazīstina kopsapulces dalībniekus ar aktuālo informāciju par biedrības biedriem. 

Pašlaik biedrībā ir 101 biedrs, uz kopsapulces dienu ir 37 LAAA balsstiesīgais biedrs, no tiem 

29 ir pilntiesīgie biedri un 8 goda biedri. Biedrībā uzņemti 5 jauni biedri: Alise Zālīte, Lolita 

Hercoga, Madara Lezdiņa, Kristīne Rudņeva un Ieva Dimante. 

 

LAAA (LAAB) aktivitātes 2017.gadā 

S. Zāģere ziņo, ka laika periodā no 2017.gada marta, līdz 2018.gada martam notikušas 7 

valdes sēde, no tām 3 notikušas Jelgavā, 2 – Rīgā, 1 – Siguldā un 1 – Skype. 

 

Publicitāte 

S. Zāģere informē biedrus par publicitātes aktivitātēm: 

• 15 ziņojumi LAAA (LAAB) mājaslapā. Pašlaik tiek aktīvi strādāts pie jaunās mājaslapas 

izstrādes: www.laaab.lv - (Latvijas Ainavu arhitektu asociācija – biedrība) 

• 70 ziņojumi Facebook LAAA (LAAB) lapā. 

• Pašlaik 356 sekotāji. 

 

Gada labākā būve Latvijā 2016 

M. Markova informē par padarīto skates „Gada labākā būve Latvijā 2016” žūrijā: 

Skates „Gada labākā būve Latvijā 2016” žūrijā bija vairāk nekā 30 pārstāvji no 15 

būvindustrijas profesionālajām organizācijām. Tās fināls notika 2017. gada martā. Pirmo reizi 

deviņpadsmit gadu laikā, kopš notiek skate „Gada labākā būve Latvijā”, tika piešķirta Gada 

lielā balva. Šo balvu saņēma divas patiesi izcilas būves – AS „Latvijas valsts meži” biroja 

ēka Dundagā un bērnudārza un skolas „Exupéry International School” ēka Piņķos. 

„Latvijas valsts meži” ēka Dundagā saņēma arī „CMB” īpašo balvu.  

Balvas tika piešķirtas arī nominācijās - „Sabiedriskā jaunbūve”, „Restaurācija”, „Pārbūve”, 

„Inženierbūve”,  

Un nominācijā „Ainava”: 

Pirmā vieta. Lielā laukuma Ventspilī pārbūve un strūklakas „Fregate Valzivs” jaunbūve. 

Atzinība: Bērnu rotaļu laukuma pārbūve Centrālajā parkā, Daugavpilī. 

 

Rīgas pilsētas arhitekta biroja kolēģijas sēdes 2017.gadā 

I. Rukšāne informē, ka kalendārais gads nav bijis aktīvs, bet ir strādāts pie ievērojamiem 

projektiem: 

Sēde 1. (97) 2017. gada 29. septembrī: SKANSTES APKAIMES TERITORIJAS 

LOKĀLPLĀNOJUMA PILNVEIDOTĀ REDAKCIJA 

Sēde 1. (98) 2018. gada 16. janvārī:  

1. “RAIL BALTICA” CENTRĀLĀS DZELZCEĻA STACIJAS MEZGLA PĀRBŪVES 

IECERES, arhitektūras un pilsētbūvniecības risinājumu (posmā no Lāčplēša līdz Jelgavas ielai) 

projekta virzība pēc metu konkursa. 

1.1. SIA  Eiropas  Dzelzceļa  līnijas  (EDZL)  prezentācija  par  projekta  aktuālajiem  

arhitektūras risinājumiem, kas iekļauti tehniskajā specifikācijā un projekta daļas virzību, 

aktuālie pilsētbūvnieciskie jautājumi (PLH Arkitekter un COWI vīzija un risinājumi projekta 

sasaistei ar Stacijas laukumu, Gogoļa ielu, centrāltirgus un 13.janvāra ielu).  



1.2. Arhitektu apvienības O+R+V+E+L prezentācija par Dzelzceļa stacijas apkārtnes pārbūves 

vīziju un risinājumiem,  iespējām  un  vēlmēm  pazemes  un    virszemes  telpā  (tās  

izmantošanu,  transporta savienojumiem ar un ap centrālo Dzelzceļa staciju). 

2. Rīgas Starptautiskās Autoostas prezentācija par attīstības plāniem. 

I. Rukšāne izceļ galveno problemātiku: netiek pievērta pietiekami liela uzmanība publiskajai 

telpai, kā arī tiek skatīti ļoti lokāli risinājumi. Tomēr srhitektu apvienības O+R+V+E+L 

prezentācija par Dzelzceļa stacijas apkārtnes pārbūves vīziju un risinājumiem varētu būt kā 

galvenais celmlauzis. 

 

2017.gada balva Rīgas arhitektūrā 

I. Rukšāne ziņo par dalību arhitektūras sasniegumu skatē “2017.gada balva Rīgas arhitektūrā”. 

Arhitektūras sasniegumu skatē no LAAA (LAAB) tika deleģēti četri pārstāvji: Ilze Rukšāne, 

Helēna Gūtmane, Jānis Lediņš un Iveta Grīviņa. 

I. Rukšāne rekomendē apskatīt Mormoņu baznīcas pagalmu (SIA “Ainavists”), kā arī ir 

novērojusi, ka tiek pievērsta aizvien lielāka uzmanība tieši īres namu pagalmu labiekārtošanai. 

I. Rukšāne aicina visus apmeklēt 2017.gada balvas Rīgas arhitektūrā mājaslapu. 

 

Būvniecības nozaru ekspertu padome (NEP) 

N. Ņitavska informē, ka NEP ir aptuveni 30 ekspertu, tādejādi tiek pārstāvēts ļoti plašs 

profesiju loks. Būvniecības NEP sēdes notiek regulāri 6-8 sēdes gadā Darba Devēju 

konfederācijas paspārnē. Tiek realizēti vairāki projekti, kur NEP lomā ir konsultatīva, 

atbalstošā vai noraidoša, ka arī ikgadējie jautājumi par būvniecības nozares aktualitātēm. 

2017./2018. gada jautājumi un aktualitātes, ko realizē Darba Devēju konfederācija un NEP ir 

kā vērtēšanās institūcija: 

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās 

un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1. LDDK projektu 

īsteno sadarbībā ar Profesionālajām izglītības iestādēm un uzņēmumiem.  

• Projekta mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu 

pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā. 

• Projektam ir divas daļas – viena, kurā īsteno darba vidē balstītas mācības, otra, kurā 

īsteno prakses. 

2017./2018. gada jautājumi un aktualitātes, ko realizē Darba Devēju konfederācija un NEP ir 

kā vērtēšanās institūcija: 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes 

nodrošināšanai.» Eiropas Sociālā fonda projekts. Projekta numurs: 8.5.2.0/16/I/001: 

–  Izvērtēti nozaru procesi, nosakot pamatprocesus/funkcijas un veicamos darbus/uzdevumus 

nozarē, izdalītas nozares darbības jomas  - sektorus/pamatprocesus – nozares sastāvdaļas vai 

atzarus ar misiju un noteiktu specifiku, kas veidojas balstoties uz kopīgiem darbības procesiem 

vai pazīmēm. 

– Pilnveidoti/izstrādāti nozaru kvalifikāciju līmeņu apraksti atbilstoši Latvijas kvalifikācijas 

ietvarstruktūras līmeņiem, izveidoti nozaru profesiju vispārīgie raksturojumi. 

– Pilnveidoti/izstrādāti nozaru profesiju apraksti, izveidoti nozares profesiju, tajās ietilpstošo 

specializāciju, saistīto profesiju pārskati. 

Visvairāk diskusiju izraisīja Būvniecības nozares profesiju kartes korekcijas. 



N. Ņitavska informē, ka uz darbu NEP nav ticis izvirzīts LAAA eksperts, tādejādi nav ticis 

atspoguļots biedrības viedoklis. 

 

Būvniecības nozares profesiju karte 

Ainavu arhitekts izstrādā ainavu būvniecības ieceres 

dokumentus un ainavu būvprojektu, sadarbībā ar 

būvinženieriem plāno, organizē un vada ainavu 

būvniecības ieceres un būvprojekta izstrādi, veic 

uzdevumus, kas saistīti ar ainavu, publisko un privāto 

ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, 

attīstību, saglabāšanu, projektē ainavas, nodrošina 

autoruzraudzību atbilstoši būvprojektam. 

Ainavu būvinženieris plāno, organizē un vada ainavu 

būvniecības ieceres un būvprojekta izstrādi, izstrādā 

ainavu būvprojekta daļas, veic konstrukciju aprēķinus, 

būvdarbu procesa plānošanu un uzraudzību, kontrolē 

būves izpilddokumentāciju, vada un kontrolē ainavu 

apsekošanu un bojājumu novēršanu. 

Ainavu speciālists plāno, organizē un vada ainavu 

būvobjektu būvniecību un uzbūvēto ainavu būvobjektu 

ekspluatācijas un atjaunošanas darbus, pamatojoties uz 

tehnisko dokumentāciju un līguma nosacījumiem, 

sagatavo būvdarbu izpilddokumentāciju. 

Koku kopšanas speciālists plāno, organizē un vada 

koku apsaimniekošanas un aizsardzības darbus 

publiskās un privātās teritorijās, sagatavo darbu 

veikšanai nepieciešamo dokumentāciju. 

Ainavu būvtehniķis organizē, īsteno un pārrauga 

teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu izbūves un uzturēšanas darbus publiskās un privātās 

teritorijās, pamatojoties uz tehnisko dokumentāciju un/vai darbu vadītāja norādījumiem.  

Koku kopšanas tehniķis novērtē kokus, organizē, pārrauga un veic koku apsaimniekošanas un 

aizsardzības darbus publiskās un privātās teritorijās. 

Ainavu strādnieks veic publisko un privāto teritoriju labiekārtošanas, apstādījumu ierīkošanas, 

uzturēšanas un atjaunošanas darbus saskaņā ar darba uzdevumu. 

Kokkopis (arborists) veic koku stādīšanas,  koku vainaga veidošanas,  koku nozāģēšanas, koku 

aizsargāšanas darbus būvlaukumā saskaņā ar darba uzdevumu. 

 

VKKF (Valsts kultūrkapitāla fonds) 

I. Rukšāne pārstāv A. Neilandi un  informē, ka 2016.gada maijā publiskais nodibinājums 

“Valsts kultūrkapitāla fonds” (VKKF), pamatojoties uz Ainavu arhitektūras biedrības 

iesniegumu, ar mani – ANITU NEILANDI noslēdza līgumu, un es kā izpildītājs uzņēmos veikt 

VKKF Dizaina un arhitektūras nozares ekspertu komisijas locekļa pienākumus, t.i.,izvērtēt 

attiecīgajā nozarē VKKF iesniegtos projektu, mūža stipendiju un radošo braucienu 

pieteikumus. 

I. Rukšāne ziņo, ka A. Neilandes pilnvaru termiņš ir beidzies un aicina biedrības biedrus 

pievienoties VKKF. Pretendentiem, gatavojot iesniedzamo dokumentāciju saskaņā 
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ar "Ekspertu komisijas (izveidošanas un darba kārtības) nolikumu", lūgums ņemt vērā 

arī VKKF ētikas kodeksu (īpaši 3.4 punktu).  

Pieteikumu pieņemšana: līdz 2018. gada 29.marta plkst.12:00. Konkursa rezultāti - pēc 

27.04.2018. 

 

Starptautiskā sadarbība 

I. Purs informē par BALTIJAS JŪRAS REĢIONA AINAVU ARHITEKTŪRAS GRUPAS 

darbību: 

• 28.-29. janvārī, Viļņā notika “Baltijas jūras reģiona ainavu arhitektūras grupas” 

(BSRLA grupa) 1. Dibināšanas tikšanās 

• Ziemeļvalstu kultūras punkts Nordic Culture Point  Mobilitātes programma 

APSTIPRINĀTS 29. martā. 

• Nordic Culture Point  grants 20 000 eiro jeb 70 % no kopējām projekta izmaksām.  8572 

eiro jeb 30 % minimālais dalībvalstu līdzfinansējums (to sedz ar: IFLA, World Design 

Summit, brīvprātīgais darbs, telpu un autotransporta patapinājums bez atlīdzības).  

Līdzfinansējums no LAAA naudā NAV paredzēts.  

• Projekta ilgums 1 gads: 2017. gada  1. jūnijs - 2018. gada 31. maijs.  

• 5 valstis: Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija un Polija  

• Projekta galvenais mērķis ir apzināt un popularizēt Baltijas jūras reģiona valstu ainavu 

arhitektu sasniegumus  un stiprināt ainavu arhitektu profesiju un atpazīstamību savā 

valstī, Baltijas reģionā un starptautiski.  

 

E. Zavadska pievienojas un informē biedrus par LAAA biedru radošo darbu portfolio:  

Turpinot iesākto LAAA darbu, aicinām jūs atsaukties uzsaukumam iesūtīt savu radošo darbu 

portfolio, lai labāk iepazītu vienam otru un celtu biedru profesionālo atpazīstamību Latvijā un 

Baltijas jūras reģiona valstīs. 

Ar apkopotajiem portfolio plānojām dalīties izstādes veidā LAAA kopsapulcē 2018.gada 

martā, digitāli noformējot vienotā stilistikā. Tālāk iespējama informācijas izvietošana 

biedrības mājaslapā, saskaņojot ar autoriem un atbilstoši LAAA vīzijai. 

 

I. Purs turpina un informē biedrus par galvenajām tēmām aizvadītajā konferencē un Ģenerālā 

Asamblejē 1.-4. jūnijs, 2017  Bukarestē, Rumānijā 

Konferences un Pecha Kucha tēma 

(Ne)Ierobežotās ainavas – bez barjerām, bez kaitējuma 

(UN)LIMITED LANDSCAPES NO FENCE, NO OFFENCE 

 

• Reglamentētās profesijas statuss Eiropā 

• Eiropas ainavu arhitektūras grāmata un izstāde,  

Latvijas dalība darba grupā – Indra iesaistījusies 

• Ainavu arhitektūra kā ārtelpas mākslas forma Baltijas jūras reģiona pilsētu audumā, 

Latvijas Universitātes 76. starptautiskā zinātniskā konference  

• EU-Land21, IFLA, Trans-Eiropas ainavu arhitektūras studijas  

Budapešta, Ungārija, 14. marts, 2018 

• darba grupa:  I.Purs, H.Gūtmane, L.Lazdāne, E.Zavadska, I.Janpavle 

 



I. Purs par finansējuma piesaisti: Aicinām atsaukties un dalīties ar informāciju par grantiem 

un projektu konkursiem un priecāsimies par katru, kuram ir pieredze projektu rakstīšanā, 

vadīšanā vai vērtēšanā! 

 

H. Gūtmane pievienojas un aicina biedrus pieteikties uz Landscape Institute konferenci 2018 

un IFLA Europe Ģenerālā Asambleju, Griniča, Londona, 6.-9. septembris. 

 

H. Gūtmane turpina un informē biedrus par aizvadīto braucienu uz Monreālu. H. Gūtmane 

pēc prezentācijas uzdod jautājumu: Ko varam darīt lai mūsu biedrība un tās pārstāvji būtu 

plašāk atpazīstami, kā arī ierosina atjaunot Gada balvu ainavu arhitektūrā.  

 

2.Balsošanas jautājumu izskatīšana / balsošana 

Sertifikācija 

E. Zavadska iepazīstina ar pagājušā gada sertificēšanas statistiku.  

 

Aktuālie sertifikāti uz 09.03.2018: 

• 18 ainavu arhitekti,  

• 13 ainavu tehniķi,  

• 1 parka dārznieks 

Anulējamie sertifikāti uz 09.03.2018 – 0 

Neskaidra statusā uz 09.03.2018 – 7 nav nomaksāts, vai kas cits 

2017.gadā notika viena sertificēšanas komisijas sēde, sertificēti 5 ainavu arhitekti.  

 

2018.gada maijā plānota nākamā sertifikācijas eksāmenu komisijas sēde 

PIETEIKUMUS SERTIFICĒŠANAI IESŪTĪT LĪDZ 9. APRĪLIM 

 

Priekšlikums balsošanai: 

Biedrības aktīvākai un mērķtiecīgākai darbībai ierosinām balsojumus:  

1. Balsojums par izmaiņām LAAA SI Ainavu arhitektūras nozares speciālistu 

sertifikācijas komisijas ekspertu sarakstā 

Principi pēc kā tiek noteikti LAAA SI Ainavu arhitektūras nozares speciālistu 

sertifikācijas komisijas eksperti:  

  

1) Speciālists ar LAAA izdotu, derīgu sertifikātu nozarē un ar vismaz 3 gadu pieredzi kā 

sertificētam speciālistam. 

2) Pašvaldības ainavu arhitekts ar pieredzi būvprojektu izvērtēšanā, kas pildījis ainavu 

arhitekta amata pienākumus vismaz 3 gadus pēdējo 5 gadu laikā.  

3) Saistīto profesiju speciālisti ar vismaz 3 gadu pieredzi ārtelpas projektēšanā, ceļu 

projektēšanā, ainavu plānošanā, dendroloģijā, ainavu būvniecībā, vides objektu 

veidošanā un sabiedrības iesaistes organizācijā.  

4) Speciālistu sertifikācijas komisija sastāv no 5 vai 7 ekspertiem, no kuriem attiecīgi 

vismaz 3 vai 4 ir ainavu arhitekti un 2 vai 3 – saistīto profesiju speciālisti. 

 

Biedri tiek aicināti balsot par principiem pēc kā tiek noteikti LAAA SI Ainavu 

arhitektūras nozares speciālistu sertifikācijas komisijas eksperti. 



BALSOJUMS:  PAR: 19 PRET: 0 ATTURAS: 0 

LĒMUMS: Kopsapulce ar balsu vairākumu atbalsta principus pēc kā tiek noteikti LAAA 

SI Ainavu arhitektūras nozares speciālistu sertifikācijas komisijas eksperti. 

 

Finansējuma piesaiste 

I. Purs informē par PROFESIONĀLAS RADOŠĀS ORGANIZĀCIJAS STATUSU: 

22.11.2017. Saeima ir pieņēmusi "Radošo personu statusa un profesionālo radošo 

organizāciju likumu" 

Lai veicinātu LAAA biedru profesionālo un finansiālo atbalstu un iekļaušanos radošo 

industriju saimē jāizsver iespēja iegūt Kultūras ministrijā profesionālās radošās 

organizācijas statusu. 

Jau 2018. gadā paredzēts finansiāls atbalsts profesionālām radošajām personām radošās 

dīkstāves posmos, slimības laikam vai komunālo un ārstniecības izdevumu segšanai. 

Finansējuma piesaiste - sabiedriskā labuma organizācijas statuss 

I. Purs informē par sabiedriskā labuma organizācijas ir: biedrības un nodibinājumi, kuru 

statūtos, satversmē vai nolikumā norādītais mērķis ir sabiedriskā labuma darbība, kā arī 

reliģiskās organizācijas un to iestādes (turpmāk — reliģiskās organizācijas), kuras veic 

sabiedriskā labuma darbību, ja šīm biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām 

organizācijām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss un ja tās izlieto savus 

ienākumus darbībām, kurām nav komerciāla rakstura un kuras vērstas uz sabiedriskā labuma 

darbības nodrošināšanu, ievērojot šā likuma 11. un 12.pantā noteiktos ierobežojumus. 

Galvenie ieguvumi kļūstot par sabiedriskā labuma organizāciju: 

-sociāli, sabiedriski nozīmīgus projektus tam gūstot ziedotāju atbalstu 

-lekcijas un seminārus – sabiedrības un profesionāļu zināšanu pilnveidei 

-rīkot izstādes, konkursus, publicēt publikācijas, tam tērējot ziedojumus 

-ziedotāji (juridiskas un fiziskas persionas) iegūst ienākuma nodokļa atlaidi, vienlaicīgi 

veicot sabiedrībai nozīmīgu pasākumu atbalstu 

Dokumenti, kas ir jāsagatavo lai pieteiktos sabiedriskā labuma organizācijas statusam: 

• Statūtu grozījumi, ierakstot, ka viens no mērķiem, ir sabiedriskā labuma 

organizācija 

• Pasākumu  plāns par iepriekšējo gadu + nākamā gada plāns 

• Dokumentu paketes sagatavošana iesniegšanai VID 

o 3.1. došanās uz Sabiedriskā labuma komisijas sēdi;  

o 3.2. lēmuma (ja pozitīvs) saņemšana un pievienošana iesniegumam 

iesniegšanai UR, un iesniegšana UR. 

• Regulāra pārskatu un dokumentu sagatavošana, bankas konta caurskatāmība un 

līdzekļu izlietojuma nodalāmība no citiem mērķiem. 

 

  



Finanšu gada pārskats par 2017.gadu 

Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. gadu   

      

    31.12.2017. 31.12.2016. 

    EUR EUR 

Ieņēmumi      

 

Biedru naudas, t.sk. 

IFLA  1104 1499 

 Semināri   0 95 

 Sponsori   1900 1800 

 

Sertifikācija un ekspertu 

pakalpojumi 1100 598 

 

Projekta 

finansējums  5069 5051 

 Ziedojumi   580 110 

 Citi   521 0 

Ieņēmumi kopā:     10274 9153 

      

      

Izdevumi statūtos paredzēto mērķu 

sasniegšanai:   

 

Adminisrtācijas 

izmaksas  609 750 

 

Materiālu izdevumi, 

pakalpojumi 8298 2955 

 Algas   847 960 

 

Sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 200 226 

 

Pamatlīdzekļu 

nolietojums  139 834 

 Citi   147 0 

Izdevumi kopā:     10240 5725 

        

Ieņēmumu un izdevumu 

starpība:   
34 3428 

 

 

 



3.Revidenta ziņojums 

 

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

Ziņojums par finanšu pārskatu 

Es esmu veikusi biedrības „Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība" gada pārskatā par 2017. 

gadu ietvertā finanšu pārskata revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver 2017. gada 31. 

decembra bilanci, ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājumu pārskatu 

par 2017. 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 Ministru kabineta Noteikumiem par biedrību, 

nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem, 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, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 

biedrības līdzekļiem, to avotiem un finansiālo stāvokli 2017.gada 31.decembrī, kā arī par tās 

saimnieciskajiem darījumiem, ieņēmumiem un izdevumiem no 2017.gada 1.janvāra līdz 

31.decembrim Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumiem par biedrību, 

nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem. 

Indra Purs             Rīgā, 2018. gada 9. martā  

 

Biedri tiek aicināti balsojumā apstiprināt 2016.gada pārskatu un revidenta ziņojumu: 

BALSOJUMS:  PAR: 19 PRET: 0 ATTURAS: 0 

LĒMUMS: Kopsapulce apstiprina 2017.gada pārskatu. 

 

Biedri tiek aicināti balsojumā pārvēlēt revidentu: 

Par LAAA revidentu izvirzīta Indra Purs. 

Biedri tiek aicināti balsot par LAAA revidenta kandidatūrai izvirzīto I. Purs: 

BALSOJUMS:  PAR: 19 PRET: 0 ATTURAS: 0 

LĒMUMS: Kopsapulce par LAAA revidentu ar balsu vairākumu ievēl I. Purs. 

 

  



4. Plānotie pasākumi un aktivitātes 2018.gadā 

 

Latvijas Arhitektūras gada balva 2018  

S. Zāģere informē biedrus par termiņa pagarināšanu darbu iesniegšanai Latvijas 

Arhitektūras gada balvai 2018. Pēc konkursa dalībnieku lūguma termiņš darbu pieteikšanai 

Latvijas Arhitektūras gada balvai 2018 ir pagarināts - darbus arhitektūras augstākajam 

apbalvojumam iespējams pieteikt līdz pirmdienai, 12. martam, plkst. 23:59. 

Iesniegt darbus, kā arī iepazīties ar iesniegšanas un vērtēšanas kārtību iespējams Latvijas 

Arhitektu savienības mājaslapā www.latarh.lv 

 

“Prakses diena”  

N. Ņitavska informē, ka 6.aprīlī LLU Ainavu arhitektūras un plānošanas specialitātes 

studentiem tiek organizēta "Prakses diena". Sākums plkst.9.00 LLU Valdekas mācību 

korpusā Rīgas ielā 22. 

Šī pasākuma mērķis ir veicināt uzņēmumu, kas darbojas ainavu arhitektūras nozarē, aktīvu 

līdzdalību jauno ainavu arhitektu apmācīšanā, sniedzot iespēju iziet praksi tieši Jūsu 

uzņēmumā vai pašvaldībā. Ja variet un vēlaties savā uzņēmumā vai pašvaldībā nodrošināt 

prakses vietu, aicinām piedalīties prakses dienā. Dalībai lūdzu pieteikties pie Kristīnes 

Vugules - kristine.vugule@llu.lv 

 

Zinātniski praktiskā konference “Digitālie rīki ainavu arhitektūrā” 

27.aprīlī plkst.10.00 LLU VBF fakultātē, P.Bušmaņa auditorijā Akadēmijas iela 19, Jelgavā 

Demonstrēsim datu ieguves un apstrādes tehnoloģijas, datorprogrammas ainavu arhitektūras 

projektu izstrādei, modelēšanai, vizualizāciju sagatavošanai un apstrādei. 

AutocaD, Sketchup, V-Ray, Lumion, GIS programmu izplatītāji iepazīstinās ar jaunākajām 

iespējām. A-Geo pārstāvji demonstrēs lāzerskenēšanas tehnoloģijas. 

 

Profesionālās pilnveides brauciens uz Vāciju  

S. Zāģere informē, ka LLU sadarbībā ar LAAA plāno profesionālās pilnveides braucienu 

uz Vāciju. Brauciena mērķis ir iegūt labās prakses pieredzi postindustriālo teritoriju 

revitalizācijā / attīstībā. 

Plānotie objekti: Rūras postindustriālā ainava (t.sk. Dīsburgas postindustriālie parki),  

industriālie parki pie Berlīnes u.c. 

Dalībnieki: Pašvaldību teritoriju plānošanas 

Aptuvenais laiks 28.07.-1.08.2018. 

Plānots izsniegt sertifikātu par dalību 

 

LAAA velobrauciens Ventspilī 

L. Zeltiņa informē par LAAA velobraucienu Ventspilī, kas norisināsies 2018.gada 25.maijā. 

 

Kopsapulce tiek slēgta plkst.12.58 

 

Kopsapulces vadītāja: Sabīne Zāģere  _______________________ 

 

Protokolētāja: Mārtiņš Rūtenbergs           _____________________ 
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