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Foruma “Sieviete arhitektūrā, būvniecībā,
dizainā” noslēguma pasākums

Konkursa–foruma “SIEVIETE ARHITEKTŪRĀ, BŪVNIECĪBĀ, DIZAINĀ 2016” noslēguma
pasākums notika 2017. gada 18. maijā k/n "Ziemeļblāzma". Foruma patrone – Māra Lāce,
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore.
Klāt esot valst s inst it ūciju, pašvaldību pārst āvjiem un biznesa publikai, t ika paziņot a:
Gada sieviet e arhit ekt ūrā 2016 – arhit ekt e Diāna Zalāne, “Diānas Zalānes projekt u birojs”,
Gada sieviet e būvniecībā 2016 – Krist īne Gulbe, rest aurat ore,
Gada sieviet e dizainā 2016 – Dace Baidekalne, dizainere, RDĪD,
Gada sieviet e arhit ekt ūras pasūt īt āja 2016 – Daiga Dzedone, Vent spils galvenā arhit ekt e,
Gada sieviet e būvniecības pasūt īt āja 2016 – Ast rīda Vīt ola, Ķekavas pašvaldība,
Gada sieviet e dizaina veicināt āja 2016 – Anit a Grase, dizainere, dizaina st udija “Mākonis”.
Konkursa – foruma „Sieviet e arhit ekt ūrā, būvniecībā, dizainā” mērķis ir sabiedrību iedvesmot ar veiksmes
st āst iem, kuru aut ores ir akt īvas, radošas personības – sieviet es–līderes, kuru enerģija un spēki t iek velt īt i
sabiedriski nozīmīgu not ikumu veicināšanai arhit ekt ūrā, būvniecībā un dizainā.
Par nozīmīgiem sasniegumiem forumā t ika godināt a arhit ekt e Ija Rudzīt e, “5. iela”, arhit ekt e Vit a Polkovņikova,
“Sest ais St ils”, būvniece Olga Fiļ, “Beaux Art ”, būvniece Nadežda Biļalova, “Ubak”, dizainere Egija Krišjāne,

dizainere Margarit a Budze, arhit ekt ūras veicināt āja Baiba Eglāja, “Arhit ekt oniskās izpēt es grupa”, arhit ekt ūras
pasūt īt āja Ivet a Burkāne, Mazmežot nes muiža, būvniecības veicināt āja Rut a Kande, “Aizput es ceļinieks”,
būvniecības veicināt āja prof. Sandra Gust a, LLU, dizaina veicināt āja Jeļena Odnobokova, “Reat on”, dizaina
veicināt āja Anda Munkevica, “AM St udio”.
Par ieguldījumu nozarē forumā t ika godināt a arhit ekt e prof. Aija Ziemeļniece, LLU, arhit ekt e Ant ra Saknīt e,
“DEPO Projekt s”, arhit ekt e Daiga Veinberga, Salaspils pašvaldība, arhit ekt e Inet a Buka, “Jēkabpils PMK”, arhit ekt e
Andra Bula, “Ozola&Bula”, būvniece Jeļena Krasnorucka, “5. iela”, būvniece Jeļena Samoilova, “Inresco LV”,
būvniece Līga Gaile, RTU, būvniece Olga Osadčuka, “Cerkazi- G”, būvniece Valda Bērze, Saeimas Administ rācija,
dizainere Art a Goldberga, RDĪD, leļļu dizainere Ināra Liepa, arhit ekt e–dizainere Kat rīna St irna, “Reat on”, dizainere
Nat ālija Mit ina, “Koncepcija”, arhit ekt ūras veicināt āja doc. Aiva Dreimane-Ozolzīle, RCK, arhit ekt ūras veicināt āja
Mg. art . Ilze Mart insone, Lat vijas Arhit ekt ūras muzejs, arhit ekt ūras veicināt āja Mg. arch. Inese Reit āle, RCK,
arhit ekt ūras veicināt āja arhit ekt e Ingūna Kokina, “Saules skola”, būvniecības veicināt āja Vinet a Misgirda, Rīgas
84. vidusskolas direkt ore, būvniecības veicināt āja Alla Št olcere, O. Kalpaka Rīgas Taut as daiļamat u pamat skolas
direkt ore, būvniecības veicināt āja Ilze Tijone, Bauskas pašvaldība, būvniecības veicināt āja Jana Grīnhofa, RDPAD,
būvniecības veicināt āja Līga Lonert e, Jelgavas novada pašvaldība, būvniecības veicināt āja Rit a Jemšika, Valmieras
pašvaldība, dizaina veicināt āja Ieva Andžāne, “Mint Home”.
Konkurss–forums “Sieviet e arhit ekt ūrā, būvniecībā, dizainā” Lat vijā norisinājās pirmo reizi. Forumam t ika piet eikt as
43 akt īvas, enerģiskas, zinošas un sabiedrībā pazīst amas sieviet es.
Konkursa organizatori: biedrība “Building Design and Construction Council” (BDCC) sadarbībā arī Rīgas domes
Īpašuma departamentu.
Konkursa atbalstītāji: “Baumit”, “Abora”, “Būvuzraugi.LV”, “Inspira”, “Baltic Sotheby’s”, “Gerflor”.
Galdu klāja rest orāns “Kaļķu vārt i”, garšīgajām uzkodām t ika izmant ot i gaļas ražot āja “Ardeks” produkt i ar biedrības
BDCC biedra Jāņa Uzulēna gādību.
Enerģēt iskais un uzlādējošais muzikālais noformējums – PERPETUUM RITMICO , pirmais Lat vijas sit aminst rument u
ansamblis, kas darbojas kā past āvīga vienība un akt īvi koncert ē kopš 2014.gada. Ansambļa nosaukums, t ulkot s no
lat īņu valodas, nozīmē nebeidzamais rit ms. Te spēlē gan Lat vijā, gan st arpt aut iski novērt ēt i mūziķi Elīna Endzele,
Gunt ars Freibergs, Mikus Bāliņš un Elvijs Endelis.
Modes skat e – “Amoralle”
Fot o Madara Kurpniece un Renārs Koris

