Rīgas domes Pieminekļu padome
Publicēts: 29.04.2020.
Atjaunināts: 28.10.2021.

Padomes mērķis: pilnveidot Rīgas pilsētas pašvaldības darbu vides dizaina un vides mākslinieciskās kvalitātes jomā, veicinot
komunikāciju un zināšanu piesaisti arhitektūrā un mākslā izteiktu sabiedrības vērtību īstenošanai Rīgas pilsētvidē, respektējot
būvmākslas tradīcijas un vides kontekstu.

Padomes sastāvs: 

꣥

Dāvis Stalts

–

Jaunās konservatīvās partijas Rīgas domes deputātu frakcijas deputāts

Ivars Drulle

–

“Par!/Progresīvie” Rīgas domes deputātu frakcijas deputāts, tēlnieks

Miroslavs Mitrofanovs
Oļegs Burovs

–

partijas “Latvijas Krievu savienība” Rīgas domes deputātu frakcijas deputāts

partijas “Gods kalpot Rīgai” Rīgas domes deputātu frakcijas deputāts

Rita Našeniece

–

Rīgas domes deputātu frakcijas “Jaunā Vienotība” deputāte

Sandris Bergmanis
Valdis Gavars

–

–

–

Rīgas domes deputātu frakcijas ““SASKAŅA” sociāldemokrātiskā partija” deputāts

Nacionālās apvienības “Visu Latvijai”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” un Latvijas Reģionu apvienības

Rīgas domes deputātu frakcijas deputāts
Viesturs Zeps

–

partijas “Latvijas attīstībai” Rīgas domes deputātu frakcijas deputāts

Gvido Princis

–

Rīgas pilsētas arhitekta dienesta vadītājs - Rīgas pilsētas arhitekts

Aigars Kušķis

–

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta eksperts Rīgas vēsturiskā centra UNESCO Pasaules

mantojuma pārvaldības plānošanas jautājumos
Agrita Maderniece

–

Rīgas pilsētas būvvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja

vietniece
Gunārs Nāgels
Ojārs Spārītis

–
–

Andrejs Broks

Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pieminekļu aģentūra” direktors
Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents

–

Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Dizaina tehnoloģiju

institūta Dizaina un materiālu tehnoloģiju katedras lektors, praktiskais docents
Jānis Krastiņš

–

Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes profesors

Inese Baranovska

–

Latvijas Mākslas akadēmijas lektore, mākslas zinātniece

Gļebs Panteļejevs

–

Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas tēlniecības katedras vadītājs,

Mārtiņš Mintaurs

–

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes docents

Klāvs Sedlenieks

–

Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes Komunikācijas studiju katedras docents,

profesors

vadošais pētnieks
Una Īle

–

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas

katedras asociētā profesore, vadošā pētniece

Sēžu protokoli 
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03.09.2021. 5.sēdes protokols  

Ʌ

30.07.2021. 4.sēdes protokols 
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18.06.2021. 3.sēdes protokols 
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30.04.2021. 2.sēdes protokols 

Ʌ

16.04.2021. 1.sēdes protokols 



05.03.2021. 9.sēdes protokols 



04.02.2021. 8.sēdes protokols 



08.11.2019. 7.sēdes protokols 



18.09.2019. 6.sēdes protokols 



11.12.2018. 5.sēdes protokols 



30.05.2018. 4.sēdes protokols 



22.05.2018. 3.sēdes protokols 



15.02.2018. 2.sēdes protokols 



15.12.2017. 1.sēdes protokols 

Pieminekļu padomes sekretāre:

Nozaru departamenti un iestādes
Pilsētas attīstības departaments
Projektu vadības pārvalde
Projektu ieviešanas nodaļa








Projektu ieviešanas grupa

Ilona Šmite
Galvenā projektu vadītāja - Amatu iela 4, LV-1050,
423.kab.
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