
               

 

 

 

 

 

 

                                                      DISKUSIJA 

Latvijas arhitektūras eksporta potenciāls: 

izaicinājumi un iespējas 
 

2013.gada 23.aprīlī  

 

 

Rīgas Starptautiskās Ekonomikas un biznesa augstskolas Arhitektūras un mediju 

centrs H2O  6, Ūdens iela 6 

Diskusijas mērķis: apmainīties viedokļiem par Latvijas arhitektūras  

eksportspējas dažādiem aspektiem: arhitektūras  ieguldījumu 

tautsaimniecībā,  nozares  potenciālu un konkurētspēju starptautiskā līmenī,  

šķēršļiem un trūkumiem eksporta procesu virzībā, valsts atbalsta 

mehānismiem un nozares vajadzībām, kā arī citiem jautājumiem.   

Darba valoda: Latviešu un angļu (tiek nodrošināts sinhronais tulkojums) 

Darba kārtība  

9:30 -10:00 Dalībnieku reģistrācija 

10:00 -10:05 Ievads. Moderē: Oskars Redbergs, RISEBA, Arhitektūras  

 un dizaina fakultāte, Arhitektūras studiju programmas direktors. 

10:05 -10:10 Kultūras ministres  Žanetas Jaunzemes- Grendes  uzruna   

10:10 -10:30 Latvijas arhitektūras eksportspējas potenciāls.  

Viktors Valgums, Latvijas Arhitektu savienības priekšsēdētājs. 

10:30 -11:05 Radošā ekonomika un arhitektūras eksports. 

Charles Landry (Lielbritānija), urbānists, inovāciju un radošuma 

eksperts  

11:05 -11:40 Arhitektūras kā radošās industrijas nozares potenciāls un 

eksportspēja Lielbritānijas ekonomikā. Profesionālo nevaldības 

organizāciju loma.  



               

Peter Oborn (Lielbritānija), Lielbritānijas Karaliskā arhitektu 

institūta (RIBA) viceprezidents 

11:40 -12:00 Radošo industriju eksporta attīstības modelis Somijā    
Kimmo Aulake (Somija), Somijas izglītības un kultūras 

ministrija, ministrijas padomnieks  

12:00 - 12:30 Kafijas pauze 

12:30 -12:45 Latvijas Arhitektu savienības rīcības programma arhitektūras 

produktu/pakalpojumu eksporta attīstībai  

Visvaldis Sarma, Latvijas Arhitektu savienības valdes loceklis.  

12:45- 13:00 Latvijas arhitektūra – skats no malas. 

Artis Zvirgzdiņš, arhitektūras platformas www.a4d.lv redaktors 

13:00-13:10 Arhitektu profesionālās kompetences un gatavība eksportam 
Mārtiņš Pīlēns, arhitekts un dizainers, 1PLUS1 

 

13:10-13:20 

 
Klasteris – kā arhitektūras eksporta atbalsta mehānisms 
Lektors tiek precizēts. 

 

13:20 -14:20 

 

Paneļdiskusija. Diskusijā piedalās: 

Charles Landry − urbānists, inovāciju un radošuma eksperts, 

Peter Oborn − RIBA viceprezidents,  

Kimmo Aulake − Somijas izglītības un kultūras ministrija, 

ministrijas padomnieks,  

Andris Kronbergs – Nacionālās arhitektūras padomes 

priekšsēdētājs,  

Visvaldis Sarma – LAS valdes loceklis,  

Mārtiņš Pīlēns − arhitekts un dizainers, 1PLUS1; 

Renārs Špade − Ekonomikas ministrija, Būvniecības politikas 

nodaļas vadītājs.   

14:20 -14:30 Diskusijas kopsavilkums 

14:30 -15:00 Kafija, neformālas sarunas 

 

*Diskusijas organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas darba kārtībā 

 

 

Radošās darbības nedēļa radi!2013 

 

Informācija: www.radilatvija.lv 
Twitter: @radi_latvija, #radilatvija 
Facebook: http://www.facebook.com/pages/radilatvija/389630361064168 
Draugiem.lv: http://www.draugiem.lv/radilatvija/ 
 

http://www.a4d.lv/
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