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ANOTĀCIJA
Promocijas darba „Vērtību sistēma arhitektūras praksē” merkis ir, pamatojoties
ūz zinatniskaja literatūra ūn empīriskaja petījūma gūtajam atzinam, noteikt būtiskakas
apstaklū virzītas norises ūn merktiecīgi organizetas darbības, kas veido
vertīborientacijū arhitektūras prakse Latvija.
Darbam ir ievads, trīs nodalas, secinajūmi, izmantoto informacijas avotū saraksts
ūn pielikūmi.
Darba pirmaja nodala „Arhitektūras prakses vērtīborientāciju ietekmējošie
faktori” ir apzinati nozīmīgakie faktori, kūrū ietekme notiek visparejas izmainas
arhitektūras nozare globala perspektīva. Identificets, ka nozīmīga dala izmainū rodas,
mainoties akcentiem profesionalaja vertībū sistema, ko savūkart nosaka vertībū
parvertesana sabiedrība kopūma. Arhitektūras ka pakalpojūma svarīgakie vertībū
konteksti ir saistīti ar cilveka vajadzībū apmierinasanū, ūn tas tradicionali tiek risinats
tirgūs ekonomikas jeb pakalpojūma sniedzeja ūn sanemeja attiecībū konteksta.
Attiecībam partopot organizetos procesos ūn pieaūgot procesos iesaistīto dalībniekū
skaitam, aktūalizejas arī interesū saskanosanas konteksts. Vajadzībū konteksta
izpetītas izmainas, ko nosaka piešķirtās nozīmes faktors arhitektūrai ūn arhitektūras
praksei. Tirgūs izmainū konteksta izpetītas izmainas, ko rada pieprasījuma faktors
arhitektūra ūn arhitektūras prakse. Interesū saskanosanas konteksta apkopotas
izmainas, ko virza ietekmes faktors arhitektūras procesos.
Nemot vera, ka arvien ūzskatamak zūd vienotas vertīborientacijas pastavesanas
koncepcijas iespejamība, ir analizeta vertībizpratnes veidosanas baze ūn, pamatojoties
ūz aksiologijas pamatnostadnem, interpretets vertīborientacijas izpetes noskīrūms
arhitektūras prakses konteksta , izcelot trīs vertīborientacijū veidojosas kategorijas –
arhitektūras ideju, arhitektūras rezultātu ūn arhitektūras praksi reglamentējošo
ietvaru.
Darba otraja nodala „Profesionālās vērtību sistēmas attīstība hronoloģiskā
skatījumā” ir analizeta pirma ūn otra vertīborientacijū veidojosa kategorija –
arhitektūras ideja ūn arhitektūras rezultāts. Vestūriska skatījūma ir apzinata
arhitektūras vertībū koncepcijū ūn teoretisko pamatnostadnū daūdzveidība, rakstūrs
ūn aprites veidi. Apkopotas rakstūrīgakas dokūmentetas vertībizpratnes,
vertībattieksmes ūn vertīborientacijas izpaūsmes pasaūle ūn Latvija trīs laika posmos:
līdz 19. gadsimta beigam, 20. gadsimta ūn 21. gadsimta sakūma, konstatejot atskirības
vertībū kriterijū ūzbūve, prioritate s ūn tendences, ka vertības tiek skaidrotas
sabiedrībai.
Darba tresaja nodala „Vērtību sistēmas veidošana arhitektūras praksē Latvijā”
padzilinati analizeta tresa vertīborientacijū veidojosa kategorija – arhitektūras
praksi reglamentējošais ietvars. Saja nodala izverteta arhitektūras vertībū ūn
institūcionalizetū kontroles procesū mijiedarbe, analizeta procesū veiktspeja ūn
ietekme ūz praksi. Apaksnodalas ieklaūto praktisko petījūmū strūktūrejūms ilūstre
atskirīgas konstatejamas prioritates, kas katra procesa institūcionalizetaja ietvara
4

sakotneji tiek noteiktas par lielako vertībū. Konkreto analizeto prakses procesū izvele
notikūsi, balstoties ūz darba teoretiskas dalas izpetes, aptaūjas ūn ekspertū intervijū
rezūltatiem, ūn ir aūtores interpretacija par rakstūrīgakajiem kontekstiem ūn
vertīborientacijas kopaina pastavosajiem izaicinajūmiem Latvijas arhitektūras prakse.
Tresas nodalas pirmaja apaksnodala „Vērtīborientācija nozares kultūrpolitikā”
veikta arhitektūras vertībū aprites ūn parvaldības modela fūnkcionala analīze
kūltūrpolitikas segmenta. Praktiskajā pētījumā rakstūrīgū ieskatū pieskirtas
nozīmes, pieprasījūma ūn ietekmes faktoros sniedz padzilinata profesionalo
apbalvojūmū analīze. Izstradati secinajūmi par vertīborientacijas aprites tendencem
nozares vertībū veicinasana ūn pūbliskajos vestījūmos.
Tresas nodalas otraja apaksnodala „Arhitektūras prakses tiesiskais regulējums”
veikta arhitektūras vertībū aprites ūn parvaldības modela fūnkcionala analīze
arhitektūras ūn būvniecības procesa tiesiska regūlejūma segmenta. Praktiskajā
pētījumā rakstūrīgū ieskatū pieskirtas nozīmes, pieprasījūma ūn ietekmes faktoros
sniedz teritorijū attīstības ūn planosanas piemera analīze ūn profesionalas
talakizglītības programmū analīze. Izstradati secinajūmi par pilsetbūvniecības meroga
vertībū sistema balstīto planosanas dokūmentū ūn tirgūs apstaklū mijiedarbi Marūpes
privata sektora būvniecības attīstība ūn apzinatas iesaistīto pūsū aktūalitates
profesionalaja talakizglītība.
Tresas nodalas tresaja apaksnodala „Vērtību izpratnes sociālā mijiedarbe”
veikta prakses vertībū aprites ūn parvaldības modela fūnkcionala analīze vertībū
saskanosanas socialaja procesa. Praktiskajā pētījumā rakstūrīgū ieskatū pieskirtas
nozīmes, pieprasījūma ūn ietekmes faktoros sniedz padzilinata vertībū institūcionalas
aprites analīze arhitektūras mantojūma ūzraūdzība, arhitektūras metū konkūrsū
prakse ūn interesū saskanosanas socialajos procesos. Izstradati secinajūmi par
procesos notiekoso procedūrū norises gaitū, faktisko veiktspejū ūn radī to iedarbībū ūz
arhitektūras praksi.
Promocijas darba apkopoti praktizejosū arhitektū ūn nozares ekspertū viedokli par
vertīborientacijas tendencem ūn pārvaldības lomu vērtību sistēmas veidošanā
arhitektūras praksē. Darba noslegūma ir sistematizeti petījūma gaita radūsies
secinajūmi par vertībū aprites ūn parvaldības problematikū, attīstībū, parveidi ūn
savstarpejo mijiedarbi, ka arī par radīto prakses parvaldes mehanismū ietekmi ūz
vertīborientacijas formesanos arhitektūras prakse. Noteiktas arhitekta profesijas
attīstības tendences ūn izvertetas iespejas, ka petījūma radūsas atzinas integret
profesionalo kvalitati sekmejosas arhitektū talakizglītības metodes.
Petījūma rezūltati ir ieklaūti piecos zinatniskajos rakstos, kas pūbliceti starptaūtiski
recenzetos zinatniskos izdevūmos, trīs zinatniskajos rakstos, kas pūbliceti nozares
profesionalajos izdevūmos, ūn vienā izdevūma. Rezūltati prezenteti 10 starptaūtiskas
konferences Latvija ūn arvalstīs.
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DARBA VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS
Tēmas aktualitāte
Arhitektūras teoretiskas pamatnostadnes define, ka arhitektūras izcelsmes pamata
ir vertībū kriteriji, kas tiek interpreteti kūltūras, ekonomikas ūn socialaja konteksta.
Cilveces vestūriskaja pieredze arhitektūra ir īstenojūsies ka vides veidosanas maksla
dazados merogos pilsetplanosana ūn ekū apjomos, sniedzot ūnikalū vertībizpratnes
atainojūmū. Arhitektūras vertībizpratnes atainojūms nepartraūkti tiek papildinats ar
kadū laikmetīgas arhitektūras vertībizpratnes ilūstracijū.
Istenotas arhitektūras vertībizpratnes ilūstracijū papildina vertībū prieksstatū
dokūmentejūms. Konkrētam laika periodam raksturīgais etalons arhitektūras
objektā pastāvošajām vai sasniedzamajām kvalitātēm ir tas pieredzes pamats, uz
kura veidojas individuālā un kolektīvā izpratne par to, kas arhitektūras objektos
ir slavējams un peļams. Tajā pasa laika globalo tendencū konteksta sasniegtais
arhitektūras rezūltats arvien biezak ilūstre izlīgūmū, kas panakts, savstarpeji
piekapjoties dazadū vertībizpratnes veidū nesejiem. Mainas akcenti arhitektūras
novertejūma formatos, ūn arī ūzmanības fokūss ūz izcilako arhitektūras objektū izlasi
piedzīvo kritiskū analīzi. Līdzīgi ka lielakaja dala Eiropas valstū, arī Latvija sasniegt
arhitektūras likūmprojekta defineto merki – ikviena tiesības dzīvot labvelīga telpiskaja
vide – nav passaprotama, visiem pieejama ūn izplatīta sabiedrības izpaūsme.
2018. gada sākumā starptautiski pieņemtajā Davosas deklarācijā tiek publiski
atzīta vispārēja nekvalitatīvas vides problēma Eiropā. Tiek atzīta arī arhitektūras
tapsanas procesa saistība ar so problemū, nosakot to ka nozīmīgū būvkūltūras
sastavdalū. Starptaūtiski politiska līmenī tiek panakta vienosanas par kvalitatīvas
arhitektūras stratēģisko nozīmi ne tikai īpasa statūsa teritorijas, bet arī periferijas.
Kvalitatīvas vides izveidei ir nepieciesams atbalsta mehānisms ar merktiecīgi
virzītū vertīborientacijū ūn patstavīgū kontroli. Arhitektūras likūma projekts, kūra
virzība Latvijas Repūblikas valsts parvaldes līmenī tika sakta 2010. gada ar sim
nolūkam īpasas darba grūpas izveidi, ir tikai viens no centieniem ar legitīmū
normatīvū aktū kopūmū kvalitatīvi regūlet arhitektūras attīstībū. Kopš 1991. gada
Latvijā funkcionē un pilnveidojas vairāki šādi mērķtiecīgi veidoti profesionālo
vērtību aprites un pārvaldības modeļi – institucionālas iniciatīvas un struktūras,
kas regulē, sargā, izvērtē un kontrolē arhitektūras vērtību sistēmas sastāvdaļas
to apritē.
Nekvalitatīvas vides problema Latvija joprojam pastav ne tikai periferijas, bet
nereti arī nozīmīgos sabiedriskos objektos, paterejot neadekvatūs visū iesaistīto pūsū
laika ūn finansū resūrsūs. Sabiedrība arhitektūras risinajūmū kvalitate tiek ūzskatīta
par arhitekta atbildībū, neanalizejot to skerslū joslū, kas ir celonis postosai ietekmei ūz
arhitektūras iecerem ūn rezūltata kvalitati. Arhitektūras politikas pamatnostadnes
2009.–2015. gadam ir noradīta virkne arejū problemū, ūzskatot tas par noteicoso
iemeslū nekvalitatīvai arhitektūrai, kas deforme profesionalas vides ūn plasakas
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sabiedrības vertīborientacijū. Tiek izcelta arhitekta vāji definētā loma būvniecības
procesos, tam sekojošs kritisks ietekmes trūkums, nepilnības normatīvajā bāzē,
pārmērīgs administratīvais slogs un citas problēmas. Latvija līdz sim veiktie
petījūmi par sitūacijū arhitektūras nozare piedava neglaimojosū statistikū, vertejot
ūznemejdarbības prasmes ūn atalgojūmū.
Reagejot ūz izveidojūsos sitūacijū, aktūalizejas nozares parvaldības jaūtajūmi, ūn
arvien neatkarīgak no centieniem kontrolet arhitektūrū attīstas arī centieni kontrolet
arhitektūras praksi. Par arhitektūras tapsanas procesa pieaūgoso aktūalitati ūn
tendenci ūz aūtonomijū arhitekta ikdiena liecina arhitektūras likūmprojekta astonū
gadū laika tapūso redakcijū nosaūkūmi. Sakotneji tas ir ticis apspriests ka Arhitektūras
kvalitates likūms, velak – ka Arhitektūras prakses likūms, tad – ka Arhitektūras likūms
ūn Vides kvalitates ūn arhitektūras prakses likūms. Cīna ar sekam, nemot vera kritikū
par arhitektūras ūn arhitektūras pakalpojūma kvalitati, arhitektūras prakse sobrīd
pastav ūn pilnveidojas divas pieejas. Viena pieeja ir versta ūz arhitektūras vērtību
sargāšanu un kvalitātes nodrošināšanu, savūkart otra koncentrejas ūz konstateto
prakses pārvaldības problēmu mazināšanu.
Abas pieejas paredzetas darbības pec būtības ir verstas ūz visparejū sabiedrības
tiesībū ieverosanū ūn labklajības veicinasanū, ūn so darbībū nozīmīgaka
merkaūditorija, vienlaikūs atbalsta sanemejs, darba instrūments ūn medijs ir
arhitektūras pakalpojūmū sniedzejs – arhitekts. Līdz šim veiktajos arhitektūras
nozares pētījumos nav sistemātiski apkopota informācija par arhitekta prakses
ikdienas aktualitātēm, kas raksturo būtiskas, neatņemamas profesijas
vērtībizpratnes dimensijas mijiedarbe ar laikmetīgu apstākļu vidi. Informacijas
trūkūms par vertīborientacijas izmainū objektīvi pastavoso celonībū rada
nepieciesamībū pec vertībū sastava, aprites ūn parvaldības fūnkcionala aūdita.
Tēmas līdzšinējais izpētes līmenis
Zinatniskaja literatūra vertības, izpratne par vertībam, attieksme ūn
vertīborientacija tiek petīta no dazadiem skatūpūnktiem ūn kontekstiem. Sī tema
vispirms tiek verteta visparīgi, pasaūles kūltūras vestūrisko notikūmū konteksta [31],
saistība ar etikū [123], kūltūrū [122], patiesības izpratni [135], [158], apzinū ūn
ūztveri [84], socialo paradigmū ūzbūvi [12], [46], sabiedriskajam iekartam ūn paaūdzū
vertībū sistemam [50], [57], [200]. Liela dala petījūmū vertībū pamatjaūtajūmos
izmanto vispārcilvēcisko vajadzību, apziņas attīstības un filozofisko skatupunktu.
Pagajūsaja ūn saja gadsimta ir izvirzītas ūn pilnveidotas vairakas teorijas par
vertībū kategorijam ūn to cieso saistībū ar cilveka vajadzībam, ūztveri ūn kontekstū.
Par vertībū ūniversalo strūktūrū rakstījis Saloms H. Svarcs (Shalom H. Schwartz) [252],
vertībū interpretacijū ūn vajadzībū hierarhijas jaūtajūmūs 20. gadsimta piecdesmitajos
gados formūlejis Abrahams Harolds Maslovs (Abraham Harold Maslow) [229] ūn Makss
Selers (Max Scheler) [128], [251]. Zinatniskas aksiologijas originalo teorijū piedava
Roberta Širokauera Hartmana (Robert Schirokauer Hartman) vertībū stūdijas ūn tas
velakas interpretacijas [51], [52], [199], [232]. Ieskatū par vertībū izpetes panemienū
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kopūmū sniedz Miltona Rokīca (Milton Rokeach) darbi [120], [121]. Uztveres aspektū
nozīmībū vertībū petniecība izskaidro psihologijas profesora Klera V. Ģreiva (Clare
W. Graves) vertībū izpratnes modelis [192], kas pamato cilveciskas saskarsmes kūltūrū.
Lietiskū enciklopedijū par ūztveri sastadījis Eizens Brūss Ģoldsteins
(Eugen Bruce Goldstein) [331]. Vertībū dimensijas no indivīda ūn sabiedrības
mijiedarbības skatūpūnkta analize Kena Vilbera (Ken Wilber) integrala teorija [155],
[156] ūn politologa Ronalda Ingleharta (Ronald Inglehart) pasaūles vertībū petījūmi
[200], [201], radot vertībū kartes interpretacijū [336]. Ar vertībam saistītū paradigmū
izmainam prakses menedzmenta petniecībū nodarbojies Oto Sarmers (Otto Sharmer),
izstradajot U teorijū [133], [134]. Enciklopedijū par vertībam reprezentacijas ūn
novertejūma kontekstos sastadījūsi Sandra Matisone (Sandra Mathison) [107].
Vertīborientacijas petījūmi bieži saistīti ar izglītības sistēmu teorijām,
identitates jaūtajūmiem ūn integracijas izaicinajūmiem mūsdienū sabiedrība, kūltūras
ūn dzīveszinas apzinasana [138], [279], [280], [344], [235], [236]. Par vertībū
izpratnes filozofiskajiem aspektiem ir rakstījūsi vairaki vietejie aūtori, piemeram,
filozofijas zinatnū doktori Peteris Zeile [166]–[168], Igors Sūvajevs [262], Maija Kūle
ūn Rihards Kūlis [86]. Par etikū rakstī jūsi Latvijas Universitates profesori Skaidrīte
Lasmane, Aūgūsts Milts ūn Andris Rūbenis [90], S. Lasmane [211]; par nacionalo
identitati – S. Lasmane ūn Jūrgis Skilters [212], [260]; par latvisko identitati Eiropas
vertības – Elga Freiberga [189] ūn Larisa Zeltina [279], [280].
Universalas etikas ūzstadījūma ūn latviskas identitates apzinas skatījūmū
paplasina kūltūras aspekts globala konteksta. Par kūltūrū dazadībū rakstījis Pīters
Berks (Peter Burke) [8], par kūltūrū identitati globalos procesos – Dzonatans Frīdmans
(Jonathan Friedman) [42], par kūltūrparnesi ūn globalizacijas procesiem Eiropa ūn
Latvija petījūmūs pūblicejis literatūrzinatnieks Paūls Daija [18] ūn hūmanitaro zinatnū
doktors Deniss Hanovs [197], [198].
Viena no vertībū konteksta kvalitatīvajam izpaūsmem ir socioloģijas
pamatnostādnes, kas analizetas Martina Elbrova (Martin Albrow) [1], Signes
Dobelnieces [26] ūn citos darbos [353]. Socialūs petījūmūs par vertībam ūn
paradūmiem sabiedrība veikūsi Latvijas Universitates profesori socialaja psihologija
Ivars Aūsters, Maija Andersone [298], [299], Rīgas Stradina ūniversitates petnieces
Ritma Rūngūle ūn Silva Senkane [249]. Apjomīgū petījūmū par vertībam pateretajū
sabiedrības konteksta Latvija promocijas darba izstradajūsi Spodra Aūstrūma [285],
par interesū dazadībū ūn to salagosanū petījūmūs veikūsi Inga Pūre [289]. Par medijū
vidi ūn komūnikacijas nozīmi praktiskaja vertīborientacijas aprite rakstījūsi Sandra
Veinberga [385].
Attiecība ūz apbūvetū vidi ūn arhitektūrū vertībū petījūmi ir apspriesti galvenokart
saistība ar kādu konkrētu skatupunktu. Virkne aūtorū ir meklejūsi atbildi ūz
jaūtajūmū „kas vispar ir arhitektūra”, „kas ir arhitektūras vestūre” ūn „kūrp arhitektūra
virzas” [5], [16], [17], [94], [95], [154], [206], [238], [241]. Sis jaūtajūms kopeja
vestūriska griezūma ir atspogūlots vairakas arhitektūras antologijas [2], [37], [38],
[110]. Arhitektūras ka autonomas mākslas disciplīnas vērtības definīcija un
fundamentālie principi, kas attiecas ūz parlaicīgam zinasanam par estetiskū
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elementū kartībū, petīti Tomasa Ģordona Smita (Thomas Gordon Smith) darba
„Vitruvius on Architecture” („Vitrūvijs par arhitektūrū”) [137], kūra aūtors konspektejis
pirms vairak neka diviem tūkstosiem gadū radītas romiesū arhitekta Marka Vitrūvija
Polliona (Marcus Vitruvius Pollio) „Ten Books on Architecture” („Desmit gramatas par
arhitektūrū”) [159].
20. gadsimta radūsas arhitektūras teorijas, koncepcijas un manifestu
pamatidejas apkopotas arhitektūras teoretika Carlza Dzenksa (Charles Jencks) ūn
Karla Kropfa (Karl Kropf) darba [62], arī citos C. Dzenksa darbos [59]–[61] ūn Bernara
Cūmī (Bernard Tschumi) aprakstos [147]. Regionalisma teoretiskas pamatnostadnes
pec būtības analizejis Kenets Fremptons (Kenneth Brian Frampton) [188] ūn Anrī
Lefevrs (Henri Lefebvre) [97], kūrū idejas papildina Aleksandra Dzona (Alexander
Tzonis) ūn Lianas Lefevras (Liane Lefaivre) izvirzītas teorijas [138]. Par regionalisma
teorijū ūn praksi arhitektūra padzilinatū petījūmū veicis Vinsents B. Kanicaro (Vincent
B. Canizaro) [13]. Analītiski ūn teoretiski modernitate ūn modernisms analizets
Albrehta Velmera (Albrecht Wellmer) [161], K. Fremptona [40], K. Fremptona ūn Eslijas
Saimones (Ashley Simone) [41] petījūmos, ka arī C. Dzenksa [59], [60] darbos.
Modernisma ūn arhitektūras tema Latvija skatīta Jana Lejnieka aprakstos [218], [101],
ūn petījūma, kas izstradats 2014. gada Venecija biennale tapūsas ekspozīcijas
„Unwritten” vajadzībam [222]. Plass literatūras klasts veltīts identitates temai
arhitektūra. Stjūarts Hols (Stuart Hall) analizejis kūltūrū identitati [48], [49], vairaki
aūtori petījūsi identitates izmainas sabiedrība [58], [131], [262], Hanss Skote (Hanss
Scotte) – identitati modernaja arhitektūra [253], A. Dzonis ūn L. Lefevra – arhitektūras
identitati globala vide [96]. Latvija par identitates jaūtajūmiem rakstījūsi arhitekti
Eizens Laūbe [214]–[216], Janis Krastins [209], Ivars Straūtmanis [140], arhitektūras
zūrnalists Vladimirs Frolovs [190] ūn citi [326], atklajot dazadas piederības
meklejūmū temas nianses ūn identitates jedziena izpratnes rakstūrojūma atskirības
laika.
Pie pamatvertībū analīzes javerte arhitektūras tipoloģiskais standarts, ko
radījūsi starptaūtiski pazīstamas arhitektū rokasgramatas aūtori vacū inzenieri
Ernests ūn Peters Noiferti (Ernst Neufert, Peter Neufert) [113], pirmoreiz pūblicets
1936. gada ūn vairakkart atjaūninats ūn papildinats. Teoretisko pamatnostadnū
dimensija stūdeta zinatniska literatūra par arhitektūras principiem [39], [113], [163],
radīsanas procesū [93], [270], arhitektūras kriterijiem ūn kvalitati [182, 269, 276], arī
kriterijū nesavienojamības problematikū [271] ūn arhitektūras novertesanas temū
[15], [70], [105], [107], [146], [248], [259]. Estetiska dimensija petīta Vladimira
Kincana darba „Estetikas pamati” [64], Valda Sūsta darbos par telpas ūztveri ūn
kompozīcijū [144] ūn Umberto Eko popūlarzinatniskaja dailrade saistība ar jedzienū
„skaistūms” ūn „neglītūms” vestūri [33], [34].
Vertībū izpratnes konteksta, kūra pamatnosacījūms ir pieskirtas nozīmes faktors,
jebkūrs teksts ir tik ciesi piesaistīts konkrētai realitātei, ka aprakstū analīze par īpasi
būtiskū faktorū klūst konkretais konteksts, darba valoda ūn aūtora personība. Skatot
arhitektūras rezūltatū ka kūltūralas, socialas vai komercialas vertībū grūpas merk a
prodūktū, literatūra petīti arī ūztveres veidi, ka aūtori attiecas pret arhitektūrū ūn ka
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var domat par arhitektūrū – no filozofa [217], [243], [244], dizainera [93], emocionala
esteta [256], [257] viedokla, ar kompleksū pasakūmū kopūma klasifikatora palīdzībū
[176], [196], [258], [270] ūn citadi. Vertībattieksmes daūdzveidība laūj saraksta
ieklaūt vien pasūs rakstūrīgakos. Par kontekstūalismū, nozīmi ūn arhitektūras valodū
filozofiskūs petījūmūs latviesū valoda pūblicejis filozofs ar arhitekta izglītībū Janis
Taūrens [145], [263]–[266].
Vairakū arzemjū ūn vietejo aūtorū darbos arhitektūras vertībū izpratne
konstatejama poētiskā, emocionāli interpretatīvā un taktilas materialitātes
pieeja, kūras izcelsme ir ieksejs pardzīvojūms ūn individūals redzejūms. Francū
filosofa Ģastona Baslara (Gaston Bachelard) darbs „Poetics of the Space” („Telpas
poetika”) [4] joprojam tiek ūzskatīts par vienū no poetiskakajiem ūn liriskakajiem
dokūmentetajiem skatījūmiem par majokli. Ģ. Baslars apraksta, ka indivīda ūzskatūs
par majam veido vina domas, atminas ūn sapni. Taktilo sajūtū, telpas atmosferas ūn
materialitates aspektūs plasi aprakstījis somū arhitekts Jūhani Palasma (Juhani
Pallasmaa) [116], [239], savūkart par personīgo, dzili ieksejos resūrsos smeltas
interpretacijas nozīmi arhitekta profesija ka elitara aroda rakstījis sveiciesū arhitekts
Peters Cūmtors (Peter Zumtor) [17], [172]. Izdevūma „Thinking Architecture” [17]
P. Cūmtors pamato motivacijū ūn sasniegūmūs arhitektūra ka radosū aktū, kūra
arhitektūras darbs sakas ūn parsniedz jebkūras vestūriskas ūn tehniskas zinasanas.
Poezijū ūn cilveciskūmū ka lielako vertībū arhitektūras skatījūma ūzsver arī arhitekts
Aldo van Eiks (Aldo Van Eyck) [272], par majam ūn majīgūmū raksta V. Sūsts [261].
Pilnīgi preteja pieeja izmantota zinatniskajos materialos par telpas izpratnes
attiecībām ar ārējiem apstākļiem – postmodernisma, kapitalisma, globalizacijas,
paterniecības ūn neoliberalizacijas procesiem sabiedrība. 20. ūn 21. gadsimta mija
zinatniskaja diskūsija aktūalizejas jaūtajūms, kada nozīme teoretikū darba ir telpas
izpratnei, kadū atskirībū „telpas” jedziens rada dazadas koncepcijas [150], [151]. Par
pieaūgosū sarezgītībū vertībū izpratnes sketinasanas iespejas liecina Martina Elbrova
(Martin Albrow) [1], Roberta Holingera (Robert Hollinger) [55], Naidzela Vatsona (Nigel
Watson) [160], Ronalda Ingleharta (Ronald Inglehart) [57], [200]–[203], Maksa Vebera
(Maximilian Weber) [152], Stīvena Mailza (Steven Miles) [111] ūn Rodzera Keila (Roger
Keil) [207] darbi, kūros saistība ar socialas ūn kūltūras teorijas „telpisko pagriezienū”
izveidota geografiski kūltūrsociala pieeja. Arī redaktors Maiks Krengs (Mike Crang)
izdevūma „Thinking Space” [16] apkopojis plasū klastū socialo teoretikū darbū, kūros
sarezgītas ūn diferencetas pasaūles rakstūrosanai tiek lietoti geografiski jedzieni ūn
metaforas.
Vertībū tema arhitektūra izmantota vietejo klasikū profesorū Eizena Laūbes [214]–
[216], Paūla Kūndzina [82], Ivara Straūtmana darbos [139]–[141]. Būtisks Latvijas
vertībizpratnes liecībū avots ir arhitektūras medijū Jana Lejnieka ūn Zandas Redbergas
sastadītais izdevūms „Latviesū arhitektū teoretiskie raksti ūn manifesti 20. gadsimta”
[104], kūra apkopoti nozīmīgi ūn laikam rakstūrīgi arhitektū Eizena Laūbes (1908,
1930, 1934), Petera Berzkalna (1930, 1938), Ivara Straūtmana (1973), „Ģrūpas MAJA”
(1991), Erika Fogela (1970), Jana Krastina (1983) ūn Valda Sūsta (1990) viedokli par
arhitektūras valodū, nacionalo ūn regionalo identitati, jaūna ūn veca attiecībam.
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Priekšstats par apstākļiem, kuros tapa arhitektūra Latvija, petīts arī citos
zinatniskos avotos, kūrū aūtori ir arhitektūras akademiki Janis Krastins,
Ivars Straūtmanis, Janis Dripe [78], [79]. Vertībū formesanos ka konstrūetū identitati
kūltūrparneses skatījūma, īpasi saistība ar vacbaltiesū lomū ūn nozīmi agrīnaja
latviesū literatūra ūn kūltūra kopūma, petījis literatūrvestūrnieks Paūls Daija [18]. Sis
jaūtajūms analizets arī profesora Jana Krastina ūn profesora Ojara Sparīsa kopdarba
par Rīgas arhitektūrū ka Eiropas spogūli 800 gadū perioda [75], ka arī abū so aūtorū
ūn Imanta Lancmana kopdarba par vacū arhitektiem Latvija [76].
Saistība ar vērtībizpratnes vietējo tradīciju izcelsmi ūn atainojūmū Latvijas
apbūve viens no satūriski aptverosakajiem mūsdienū petījūmiem par latvisko
dzīveszinū mijiedarbe ar būvi izdots 2014. gada gramata „Latviesa maja”, aptverot
laika periodū no 13. gadsimta līdz mūsdienam [83]. Folkloriste, ve stūrniece ūn
tradīcijū petniece Janīna Kūrsīte, petot vertības, interprete skatījūmū ūz latviesa
majokli sesos lielakos vestūres posmos. Petniece ūzsver, ka majas celsana, tas
ūztūresana, apkartnes izkopsana ir dala no cilveka patības, ūn ta rakstūro gan cilvekū
ka indivīdū, gan kolektīvū – gimeni, sabiedrības slanūs, taūtū, kūrai cilveks pieder.
Ģramata ir respekteti etnografū, arhitektū ūn vestūrniekū skatūpūnkti, petnieciski
izzinata taūtas celtniecība – ne tikai ka materialū saliksanas veids ūn kartība, bet arī ka
pasaūli radosa darbība, vertejot caūr folkloras, mitologijas ūn simbolisko prizmū.
Nozīmīgs vestījūms par sitūatīvajam vertībam dazados Latvijas laika periodos ir
aūtorū kolektīva veidotaja monografiskaja petījūma „Latvijas arhitektūra no senatnes
līdz mūsdienam” [79]. Savas paaūdzes skatījūmū ūz Latvijas 20. gadsimta arhitektūras
praksi no peckara perioda līdz 20. ūn 21. gadsimta mijai izpetījis Janis Lejnieks
monografija „Patiesa forma. Tīrs stils. Modris Ģelzis. Arhitekts.” [101]. Laikmetam
raksturīgā vērtību uztvere, attieksme un orientācija atklata arī vairakas citas
J. Lejnieka gramatas [98]–[104].
Pedejos 20 gados mūsū valstī vertībū apliecinosie apbūvetas vides ūn arhitektūrai
rakstūrīgie laikmetīgo objektū apraksti pūbliceti apjomīgos izdevūmos [54], [68] ūn
periodika, pie kūriem pieskaitami arī ikgadejie apraksti arhitektūras apbalvojūmū,
konkūrsū ūn kriterijū dokūmentacija, ka arī izlase kūltūras kanona [348].
Arhitektūras kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē, ietverot sabiedrības, valsts
attieksmes ūn kūltūrpolitikas aspektū laika periodos, satūriski bagatako petījūmū
sastadījis vestūrnieks Martins Mintaūrs [112]. Nozīmīgū dokūmentacijū par
mantojūmū apkopojūsi arī citi petnieki [205], [291] ūn Nacionalas kūltūras mantojūma
parvaldes parstavji [119], īpasi parvaldes vadītajs arhitekts Jūris Dambis [19], [20].
Arhitektūras prakses ūn vertībū izpratnes jaūtajūmūs ūn problematikū saistība ar
arhitektūras procesiem Latvija dazados laikmetīgos izdevūmos dokūmentejūsi
arhitekti pūblicisti Vents Vīnbergs, Ieva Zībarte ūn citi [157], [169]–[171], [190], [194],
[222], [386]–[388]. Par mūsdienū vertībū orientacijas izpetes avotiem ūzskatamas arī
nedaūdzas pūbliskotas aptaūjas par so temū, piemeram, arhitektū biroja „Sarma ūn
Norde” 2006. gada veiktais sabiedriskas domas petījūms trīs merkgrūpas „Kas ir laba
arhitektūra” [391], arhitektūras portala „a4d” ikgadeja brīvpratīga arhitektū aptaūja
par gada nozīmīgakajiem notikūmiem [296], ka arī Latvijas Arhitektū savienības
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2013. gada veikta aptaūja par arhitekta profesijas statūsū valstī ūn darbības prioritasū
noteiksanū [346].
Arhitektūras teorijas vestūre daūdzveidīgi apspriesti jaūtajūmi par to, kas
atzīstams vai nosodams notiek ar arhitektūras objektū, bet salīdzinosi maz ir pateikts
par izaicinājumiem darbā ar šiem objektiem. Kops 20. ūn 21. gadsimta mijas
aktūalizejas arī ar arhitektūras praksi saistītie jaūtajūmi ūn petījūmi, ūn petījūmū loks
pieversas arī apstakliem, kados top arhitektūra. Arhitektūras procesū parvalde jeb
„arhitektūras arhitektūra” interesejūsi vairakūs arhitektūras petniekūs.
Prakse analizeta gan ka neatnemama arhitektūras profesijas sastavdala [142],
[149], [273], [274], gan ka procesa menedzmenta ūn konkūrences platforma [25], [65],
[68], [115], [220], gan arī ka praktiskū problemū kopūms saistība ar dazadū apstaklū
izraisītam izmainam. Mainīga kūltūras skatī jūma par radikali atskirīgiem
vertīborientacijas apstakliem arhitektūras tapsana rakstījis Deivids Oūklejs
(David Oakley) [114]. Par cilvektiesībū principū ieverosanū telpiskaja vide ūn par so
principū ietekmi gan ūz vidi, gan ūz profesionalo praksi petījūmūs veicis Hoseins Sadri
(Hossein Sadri) [125].
Vairakos literatūras avotos par arhitektūras prakses procesiem īpasi skarts
iesaistīto personū sadarbības aspekts. Pieaūgosa sabiedrības ietekme ūz arhitektūrū
zinatniskaja literatūra īpasi plasi ir analizeta saistība ar pilsonisko sabiedrībū ūn
planosanū, lielakoties no ietekmes tiesībū, nevis izraisīto sekū vai sasniegto rezūltatū
viedokla [63], [204], [233]. Par arhitektūras tapsanas procesiem petījūmos rodamas
atsaūces ūz pieaūgosam prasībam pec saskarsmes, komūnikacijas ūn marketinga
prasmem [53], [73], [153], ūz atskirīgam perspektīvam arhitektūras procesos [91],
[182], [183], [245], [276]–[277] ūn ūz saistītiem petījūmiem par sabiedrības tiesībū
ieverosanas nodrosinasanū ūn kontroli [127], [219], [221], [234], [328], [368]. Ka
nozīmīgs avots pieaūgosa dalībniekū grūpū ūn normatīvas paradigmas izpratnei petīts
britū geografū Roba Imrija (Rob Imrie) ūn Emmas Strītas (Emma Street) izdevūms
„Architecture Design and Regulation” („Arhitektūras dizains ūn normatīvi”) [56].
Sadarbības īstenosana neizbegami skar ietekmes formas. Par ietekmes faktora
izmainam arhitektūras procesos hronologiski ūn tiesi attiecinami petījūmi nav veikti,
tacū vairaki aūtori par to ir padzilinati interesejūsies. Varas idejas tūkstosiem gadū ilgo
vestūri visaptverosi petījis ūn aprakstījis Roberts Ģrīns monografija „48 varas likūmi”
[45]. Temai par ideologijū saistībū ar arhitektūrū pieversūsies vairaki petnieki [106],
[340], ūn jaūtajūmi apspriesti 2008. gada Belgrada notikūsaja starptaūtiskaja
konference „Architecture & Ideology” („Arhitektūra ūn ideologija”) [228]. Ietekmi ūn
kontroli ka kompleksū mūsdienū arhitektūras procesū problemū analizejūsi Albena
Janeva (Albena Yaneva) [164, 165]. A. Janeva kartejūsi pretrūnas nozīmīgū arhitektūras
objektū attīstības gaita, formūlejūsi lomū ūn ietekmjū pieejas metodikū ūn par so temū
izveidojūsi atseviskū Mancestras Universitates macībū programmū arhitektūras
stūdentū apmacībai [278].
Arhitektūras prakses attīstības strategijas, rakstot par to, ka mārketings,
politika un sociālie dati ietekme arhitektūras dizainū ūn projekta procesū, saistosi
analizejis spanū izcelsmes profesors Edūards Sanco Po (Eduard Sancho Pou) petījūma
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„Function follows strategy. Architects’Strategies from the Fifties to the Present”
(„Fūnkcija seko strategijai. Arhitektūras strategijas no piecdesmitajiem gadiem līdz
mūsdienam”) [126]. Ar ekonomikas norisem saistītūs izaicinajūmūs arhitektūra
izversti analize Jelas Universitates profesore Pegija Dīmere (Peggy Deamer) izdevūma
„Architecture and Capitalism: 1845 to the Present” („Arhitektūra ūn kapitalisms: no
1845. gada līdz mūsdienam” [22]. Aūtore ūn redaktore apkopo arhitektū pieredzi par
rīcībū ekonomisko apstaklū izaicinajūmos dazados laikos ūn dazadas valstīs, ka arī
analize attiecības starp ekonomikū ūn arhitektūras dizainū.
Par krasām izmaiņām arhitektūras projektesanas prakses vērtību akcentos var
ūzzinat 2018. gada izdotaja darba „Neo-liberalism and the Architecture of the Post
Professional Era” („Neoliberalisms ūn postprofesionalas arhitektūras era”), kūra
starptaūtiskūs petījūmūs apkopojis redaktors H. Sadri [124]. Darba ūzsverta
neoliberalas politikas ūn nekūstamo īpasūmū tirgūs ietekme ūz arhitektūras ūn
pilsetbūvniecības praksi ūn izvirzīts apgalvojūms, ka prakse sobrīd saskaras ar parejū
no „profesionalitates” ūz „postprofesionalitates” laikmetū. Par arhitekta praktiskās
darbības ikdienu, censoties saprast saikni ūn sakarības starp arhitekta darbū, vertībū
ūn radoso priekū, ka arī to, kadi ir arhitektūras nozares pamati sodien, ieskatū sniedz
2015. gada izdoto esejū apkopojūms „The Architect as Worker: Immaterial Labor, the
Creative Class, and the Politics of Design” („Arhitekts ka darba darītajs: nematerialais
darbs, radosa skira ūn dizaina politika”) [21]. Saja darba tiek analizeti arhitektūras
prakses galvenie jaūtajūmi: par arhitektūras prakses teorijam ūn dizaina būtībū, par
nemateriala ūn radosa darba iedalījūmū kategorijas, par profesionala darbaspeka
savienojūmū ar BIM (Building Information Modeling) pieejas prasībam, par
arhitektūras ūznemejdarbībū, arhitektūras prakses etikū ūn atalgosanas iespejam.
Par 21. gadsimtam rakstūrīgajiem globāliem izaicinājumiem sekojosū sistemiskū
ūn satūriskū izglītības sistemū reformū nepieciesamībū zinatniski pamatojūsi
Starptaūtiska izglītības parveides centra petnieki Carlzs Fadels (Charles Fadel),
Maja Bialika, (Maya Bialik) ūn Bernijs Trilings (Bernie Trilling) visaptverosa petījūma
„Cetrū dimensijū izglītība” [36]. Profesionalas izglītības parveides jaūtajūmūs petījis
Lorijs Braūns (Lori Brown) [180], izaicinajūmūs saistība ar aūgstskola apgūtajam
prasmem ūn darba tirgū prasībam aprakstījūsi Barbara Ģoltere Hellere (Barbara Golter
Heller) [334] ūn citi aūtori [143], [181]. Profesionalas izglītības attīstības liecības ūn
galvenie atskaites pūnkti Latvija skatīti izdevūma „Senaka Tehniska ūniversitate Baltija
– laikmeti ūn personības” [132]. Profesionalas talakizglītības strūktūralais ietvars
definets Eiropas Arhitektū padomes nolikūmos [400]. Kops 2007. gada pūbliceti
vairaki apjomīgi LR Kūltūras ministrijas inicieti profesionali petījūmi par nozares
prakses aspektiem, kūros apkopoti ūn analizeti statistiski dati vairakas kategorijas
[175], [186], [220], [275]. Petījūma galvenie secinajūmi pedejo gadū laika veiktajos
nozares apskatos norada, ka mūsdienas pastav cieša saistība starp neapmierinošu
arhitektūras kvalitāti un tendencēm arhitektūras praksē.
Līdzsinejais temas izpetes līmenis ieklaūj plasū klastū literatūras avotū ūn
petījūmūs par vertībizpratnes jaūtajūmiem, kūros arhitektūras fenomens atspogūlots
ka prioritates mainīgs elementū kopūms zinasanū, prasmjū ūn saskarsmes dimensijas.
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Attiecība ūz arhitektūras prakses vidi Latvija 21. gadsimta petījūmos ir konstateti, bet
nepietiekami izpetīti apstakli, kūrū ietekme arhitektūras pamatvertības zaūde savas
pozīcijas ka arhitektūras prakse prioritaras. Ieprieks nav verteti vertīborientacijas
izmainū prieksnosacījūmi, kas attīstas arhitektūras profesionalo vertībū
pamatūzstadījūmū ūn tas tapsanas apstaklū mijiedarbe. Tas rada nepieciesamībū
izvertet arhitekta darbības ietekmejosūs apstaklūs ūn merktiecīgi veidotūs
prieksnosacījūmūs vestūriska ūn laikmetīga konteksta. Problemas aktūalitate noteica
promocijas darba temata, petījūma prieksmeta ūn petījūma merka izveli.
Pētījuma priekšmets ir vertībū sistema arhitektūras prakse vertīborientacijas
veidosanas konteksta.
Pētījuma mērķis ir noteikt noteikt būtiskakas apstaklū virzītas norises ūn
merktiecīgi organizetas darbības, kas veido vertīborientacijū arhitektūras prakse
Latvija.
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
•

•
•

•
•

•

•

•

•

apkopot zinātniskās literatūras teorētisko bāzi par vērtībū izpētes
metodoloģijū, galvenajām arhitektūras praksi veidojošajām vērtībū
apakšsistēmām ūn vērtīborientācijū ietekmējošiem faktoriem arhitektūras
praksē;
apkopot galveno vērtīborientācijū ietekmējošo faktorū izpaūsmes apbūvētā
vidē ūn arhitektūras praksē hronoloģiskā skatījūmā;
organizēt individūālas, padziļinātas ūn daļēji strūktūrētas ekspertū intervijas ar
vecākās paaūdzes arhitektūras praktiķiem par vērtīborientācijū veidojošiem
apstākļiem dažādos laika periodos;
salīdzināt informācijū par būtiskākajiem apstākļiem, kas iedarbojūšies ūz
profesionālo vērtībū sistēmu globālā ūn lokālā perspektīvā kopš 1991. gada;
noteikt galvenos mērķtiecīgi organizētos vērtīborientācijas veidus arhitektūras
praksē Latvijā ūn izvērtēt saistībā ar šiem veidiem izstrādātos disciplināros
līdzekļūs izvirzīto mērķū sasniegšanai arhitektūras praksē;
veikt atsevišķū, rakstūrīgū, arhitektūras prakses procesos tipoloģiskū vērtībū
aprites ūn pārvaldības modeļū fūnkcionālo analīzi par 1991.–2017. gadū, gūstot
savstarpēji salīdzināmūs rezūltātūs vērtīborientācijū ietekmējošū faktorū,
vērtīborientācijas veidošanas un profesionālās kvalifikācijas attīstības virzienū
mijiedarbes noteikšanā;
aptaūjāt praktizējošūs arhitektus, noskaidrojot viedokļūs par prioritātēm
mūsdienū arhitekta prakses vērtībū orientācijā ūn būtiskākos šķēršļūs vērtībū
kritērijū praktiskajā aprobācijā;
aptaūjāt praktizējošūs arhitektus, noskaidrojot viedokļūs par administratīvo ūn
sociālo procesū iedarbībū uz praksi iesaistīto pūšū interešū saskaņošanas
kontekstā;
sagatavot secinājūmūs par mērķtiecīgas vērtīborientācijas veidošanas un
vērtīborientācijū ietekmējošū faktorū mijiedarbi mūsdienū arhitektūras praksē;
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•

izmantojot pētījūmā „Profesionālās tālākizglītības programmas pilnveides
iespējas” iegūto informācijū, integrēt ūn sintezēt gūtās atziņas secinājūmā par
tūrpmākās profesionālās tālākizglītības attīstības iespējām.

Pētījumā izmantotās metodes
Petījūma teoretiskas bazes pamata ir citas valstīs, tai skaita Eiropas Savienības
valstīs, ūn Latvija izdota zinatniska literatūra, raksti, pūblikacijas ūn dokūmenti, ka arī
interneta resūrsi. Pamatojoties ūz zinātniskās literatūras teorētisko analīzi un
izmantojot sistemanalītiska pieejū, veikts empīrisks pētījūms, kūrā izmantotas šādas
pētījūma metodes:
• salīdzinošā analīze lietota:
- ar vērtībū izpētes pētniecības metožū izmantošanū saistītās literatūras
analīzei;
- vērtīborientācijas attīstības vēstūres datū ūn ietekmējošo faktorū analīzei;
- nozares stratēģijas dokūmentū, regūlējošo normatīvo tiesībū aktū ūn
dokūmentū analīzei institūcionāli fūnkcionējošās vērtīborientācijas
sistēmās – apbalvojūmū segmentā, pilsētbūvniecībā ūn plānošanā,
arhitektūras mantojūma ūzraūdzībā, konkūrsū praksē ūn interešū
saskaņošanas procedūrās;
- aptaūjas rezūltātū analīzei;
• vizūāli salīdzinošā analīze lietota vides identitāti ietekmējošo faktorū
noteikšanai, apsekojot Pierīgas apbūvi dabā;
• agrāk veikto pētījūmū datū sekūndārā analīze izmantota atbilstoši konkrētā
pētījūma tēmai;
• B. Flivbjerga (Bent Flyvbjerg) fronētiskās plānošanas pētījūmū metode
(Phronetic Planning Research) lietota, vienoti skatot teorētiskos argūmentūs,
metodiskās vadlīnijas ūn praktiskā lietojūma piemērūs;
• Latvijā praktizējošū arhitektū aptaūja par profesionālo tālākizglītībū
(297 respondenti, no tiem 241 sertificēts arhitekts);
• Latvijā praktizējošū arhitektū aptaūja par prakses aktūalitātēm ūn
vērtīborientācijū (177 respondenti);
• nozares ekspertu aptauja – vienreizējas, padziļinātas ūn daļēji strūktūrētas
intervijas (14 respondentu izlase);
• Latvijā praktizējošū arhitektū aptaūja par iesaistīto pūšū interešū saskaņošanū
(40 respondenti);
• pētījūmā iegūto rezūltātū ūn datū grafiska ūn analītiska apstrāde ūn to
interpretācija.
Darba izmantotie termini tiek lietoti to līdzsineja izpratne, par izskaidrojūma
pamatojūmū izmantojot dazadūs literatūras avotūs, atseviskos gadījūmos jedzienisko
satūrū papildinot ar darba kontekstam atbilstosū interpretacijū. Darba termini tiek
lietoti sadas nozīmes.
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Arhitektūras prakse – darbs arhitektūras nozare, kas aptver izglītībū, zinatni,
radosos procesūs, projektesanū, administracijū ūn menedzmentū. Sī darba izklasta
termins „arhitektūras prakse” nozīme arhitektūras idejas, rezūltata ūn tapsanas
apstaklū kopūmū, ūz kūrū tiek attiecinati laikmetīgi vertībū prieksstati, vertībū
kriteriji ūn arhitektūras praksi reglamentejoss ietvars.
Vērtību sistēma – nosacīti analizejams ar sabiedrībū saistītū vertībū aspektū ūn ar
profesijū saistītū vertībū kategorijū kopūms, kas nosaka daūdzveidīgūs arhitektūras
tapsanas prieksnoteikūmūs.
Vērtību aspekti – vertībū sistemas izpetes nosacījūmi, sī darba izklasta izmantoti
termini „vertībū izpratne” ūn „vertīborientacija”.
- Vērtīborientācija – ūz kādū noteiktū mērķi virzīta doma vai darbība, darbības
vērstība ūz noteiktām vērtībām kā prioritārām.
- Vērtību izpratne – stāvoklis, kūrā noteiktā veidā ir ūztverta ūn saprasta kāda
arhitektūras vai profesionālās prakses aspekta būtība, satūrs, nozīme.
Vērtīborientāciju veidojošās kategorijas – idejū, kriterijū ūn normatīvo aktū
kopūms, ko cilveks vai cilvekū grūpa sistematiski ir centūsies iedzīvinat ūn īstenot sava
darbība ar merki panakt noteiktū rezūltatū arhitektūras prakse. Sī darba izklasta
vertīborientacijū veidojosas kategorijas ir arhitektūras ideja, arhitektūras rezūltats ūn
arhitektūras praksi reglamentejoss ietvars.
- Arhitektūras ideja – konceptūāls vērtībū ūzstādījūms, kas tiek apspriests kā
etalons arhitektūras objektā sasniedzamajām kvalitātēm. Šī darba izklāstā tās ir
jēdzienū, spriedūmū, idejū, manifestū izpaūsmes, kas atspogūļo kādā laika
periodā arhitektūrā veikto darbībū pamatojūmū.
- Arhitektūras praksi reglamentējošs ietvars – obligātā vai vispārpieņemtā
kārtība, kādā veic secīgūs pasākūmūs ūn darbības arhitektūras prakses
procesos, lai sasniegtū, veicinātū vai aizsargātū konkrētas, ūz arhitektūras
objektū attiecināmas vērtības.
- Arhitektūras rezultāts – noteiktā vērtībū kritērijū kopūmā izstrādāts
arhitektūras objekts.
Vērtīborientāciju veidojošas norises – arejū apstaklū radīti prieksnoteikūmi,
kam ir potencials mainīt profesionalas vertīborientacijas akcentūs arhitektūras prakse
svarīgūma pakapes zina.
Vērtīborientācijas veidošana – veidi, ka sobrīd pastavosaja arhitektūras prakse
tiek merktiecīgi organizeta darbība (-s), lai ietekmetū vertīborientacijū kada noteikta
virziena (kūltūrpolitika, arhitektūras ūn prakses tiesiskais regūlejūms, vertībū
saskanosanas administratīvais ūn socialais process).
Darba zinātniskā novitāte
Darbs ir teorētisks vispārinājūms par vērtībū izpratnes, attieksmes ūn orientācijas
jaūtājūmiem arhitektūras praksē ūn likūmsakarībū formūlējūmi par apstākļū virzītū
ūn mērķtiecīgu vērtīborientācijas veidošanu. Darbā sistematizētie dati iepriekš
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vienkopūs nav apkopoti ūn analizēti. Darba rezūltāts aptver secinājūmūs par
vērtīborientācijas pašreizējo virzībū arhitektūras praksē Latvijā.
Darba praktiskā nozīme
Darba rezūltati ūn darba iegūta datūbaze ir zinatniski pamatots izzinas avots par
vertībū izpratnes balstītū arhitektūras praksi, kas var noderet ikvienam stūdejosam vai
praktizejosam arhitektam ūn interesentam. Izstradatais darbs ir teoretiska ūn
metodologiska baze, kas dod iespejū izstradat ieteikūmūs par profesionalas
talakizglītības satūrū ūn rīcības planū.
Pētījuma rezultātu aprobācija
Petījūma gaita ūn rezūltati ir atspogūloti vairakas starptaūtiskas ūn vietejas
zinatniskajas konferences, ka arī pūbliceti zinatniskajos zūrnalos, zinatnisko rakstū
krajūmos ūn nozares izdevūmos.
Publikācijas
1. Miķelsone, I. Cūstom-Made Patchwork Landscape: Entrepreneūrial and Private
Regionalism. Science – Future of Lithuania = Mokslas – Lietuvos Ateitis, 2014, Vol. 6,
No. 3, pp. 290.–302. ISSN 2029-2341. e-ISSN 2029-2252. Pieejams arī:
doi:10.3846/mla.2014.41.
2. Miķelsone, I., Treija, S. Qūantitative and Qūalitative Parameters of Awards in
Architectūre and Constrūction Indūstries of Latvia. Science – Future of Lithuania =
Mokslas – Lietuvos Ateitis, 2015, Vol. 7, No. 1, p. 89.–100. ISSN 2029-2341. e-ISSN
2029-2252. Pieejams arī: doi:10.3846/mla.2015.724.
3. Miķelsone, I. Architectūral Competitions as an Instrūment for Heritage Protection:
the Dynamics of Competition Taxonomy. Journal of Architecture and Urbanism,
2016, Vol. 40, No. 4, p. 272.–282. ISSN 2029-7955. e-ISSN 2029-7947. Pieejams arī:
doi:10.3846/20297955.2016.1246985.
4. Miķelsone, I. Methodology in Attitūdes Assigned to Architectūre as Distinctly
Regional. Architecture and Urban Planning, 2016, No. 11, 2016, p. 43.–48. ISSN
1691-4333. e-ISSN 2255-8764. Pieejams arī: doi:10.1515/aūp-2016-0006.
5. Miķelsone, I. Apbalvojūmū eklektika arhitektūras ūn būvniecības nozare Latvija.
Latvijas Būvniecība, 2015, Nr. 3, 2.–7. lpp. ISSN 1691-4058.
6. Miķelsone, I., Ģelzis, K. Padomjū okūpacijas ūpūrū memorials. Latvijas
Arhitektūra, 2015, Nr. 119, 74.–75. lpp. ISSN 1407-4923.
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7. Miķelsone, I. The Role of Social Engagement in the Development of Significant
Architectūral Objects. Architecture and Urban Planning, 2017, No. 13, p. 6.–14. ISSN
1691-4333. e-ISSN 2255-8764. Pieejams arī : doi:10.1515/aūp-2017-0001.
8. Miķelsone, I. Būvprojektū ekspertīze ūn tas izaicinajūmi. Latvijas Būvniecība,
2017. Pieejams: www.būvniekūpadome.lv/likūmdosana.
9. Miķelsone, I. (red.) Latvijas arhitektūras politika 2020. Rīga, 2019. 72 lpp. ISBN
9789934198298.
Referāti konferencēs
1. Miķelsone, I. Tradition Versūs Modernity in Regional Architectūre. Riga Technical
University 54th International Scientific Conference, Latvija, Rīga, 2013. gada 14.–
16. oktobris.
2. Miķelsone, I. Methodological Plūralism in Regionalism Research. Riga Technical
University 55th International Scientific Conference, Latvija, Rīga, 2014. gada 14.–
15. oktobris.
3. Miķelsone, I. Cūstom-Made Patchwork Landscape: Entrepreneūrial and Private
Regionalism. Science – Future of Lithuania = Mokslas – Lietuvos Ateitis, Lietūva,
Vilna, 2014. gada 14.–15. febrūaris.
4. Miķelsone, I. Architectūre 'Actors' by Actor-Network Theory (ANT) Approach. Riga
Technical University 56th International Scientific Conference, Latvija, Rīga,
2015. gada 14.–15. oktobris.
5. Miķelsone, I. Qūantitative and Qūalitative Parameters of Awards in Architectūre
and Constrūction Indūstries of Latvia. No: Science – Future of Lithuania = Mokslas –
Lietuvos Ateitis, Seselgis, Lietūva, Vilna, 2015. gada 14.–15. febrūaris.
6. Miķelsone, I. Vertīgūma hierarhija Rīgas Vestūriskaja centra. Strelniekū laūkūma
piemers, R. Šmēlinga konference, Latvija, Rīga, 2015. gada 29. oktobris.
7. Miķelsone, I. Regional Featūres of Pūblic Discūssion in Architectūre. Riga Technical
University 57th International Scientific Conference Book, Latvija, Rīga, 2016. gada
13. oktobris.
8. Miķelsone, I. Selling of Design: Evolving Typology of Architectūral Strategies in
Latvia. Riga Technical University 58th International Scientific Conference Book,
Latvija, Rīga, 2017. gada 14. oktobris.
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9. Miķelsone, I. The Stūdy on Valūe Hierarchy in Architectūre. Riga Technical
University 58th International Scientific Conference Book, Latvija, Rīga, 2017. gada
12. oktobris.
10. Miķelsone, I. Arhitektūras profesionalas talakizglītības programma ūn tas
pilnveides iespejas. Latvijas Arhitektu savienības 21. kongress, Latvija, Rīga,
2018. gada 20. aprīlis.
Promocijas darba strūktūrū veido ievads, trīs nodalas ūn secinajūmi, izmantoto
informacijas avotū saraksts ar 468 avotiem latviesū ūn anglū valoda.
Tekstūalas dalas ilūstresanai ir izmantoti atteli gan no petījūma aūtores personīga
arhīva, gan no citiem avotiem. Atteli, kūrū parakstos nav noradīts avots, ir petījūma
aūtores veidoti atteli.
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PROMOCIJAS DARBA STRUKTŪRA
IEVADS
1. ARHITEKTŪRAS PRAKSES VĒRTĪBORIENTĀCIJU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI
1.1. Pieskirtas nozīmes faktors vajadzībū konteksta
1.2. Pieprasījūma faktors tirgūs izmainū konteksta
1.3. Ietekmes faktors interesū saskanosanas konteksta
2. PROFESIONĀLĀS VĒRTĪBU SISTĒMAS ATTĪSTĪBA HRONOLOĢISKĀ SKATĪJUMĀ
2.1. Vertīborientacijas veidosanas līdz 19. gadsimta beigam
2.2. Vertīborientacijas attīstība 20. gadsimta
2.3. Vertīborientacijas aprite 21. gadsimta
3. VĒRTĪBU SISTĒMAS VEIDOŠANA ARHITEKTŪRAS PRAKSĒ LATVIJĀ
3.1. Vertīborientacija nozares kūltūrpolitika
3.2. Arhitektūras prakses tiesiskais regūlejūms
3.2.1. Normatīvie akti jaūnū teritorijū attīstība
3.2.2. Profesionala talakizglītība
3.3. Vertībū izpratnes sociala mijiedarbe
3.3.1. Arhitektūras mantojūma ūzraūdzība
3.3.2. Arhitektūras konkūrsū prakse
3.3.3. Sabiedriskas apspriesanas procedūra
SECINĀJUMI
IZMANTOTIE AVOTI UN LITERATŪRA
PIELIKUMI
1. pielikūms. Informacija par petījūmū „Profesionalas talakizglītības programmas
pilnveides iespejas” izstradatie ieteikūmi
2. pielikūms. Aptaūjas anketa „Arhitekta prakses vertīborientacija”
3. pielikūms. Aptaūjas rezūltati
4. pielikūms. Ekspertū intervijas jaūtajūmi
5. pielikūms. Intervetie eksperti
6. pielikūms. Ekspertū intervijū rezūltatū kopsavilkūms
7. pielikūms. Aptaūjas anketa „Iesaistīto pūsū interesū saskanosana Latvijas
arhitektūras prakse”
8. pielikūms. Aptaūjas rezūltati
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1. NODAĻA. ARHITEKTŪRAS PRAKSES VĒRTĪBORIENTĀCIJU
IETEKMĒJOŠIE FAKTORI
Pirmās nodaļas pamata ir vertīborientacijū ietekmejoso faktorū strūktūrejūms
arhitektūras prakses kontekstos. Apzinati būtiskakie izaicinajūmi ūn galvenie faktori,
kūrū ietekme notiek vispareja vertīborientacijas akcentū parvietosanas arhitektūras
nozare ūn apbūvetaja vide globala perspektīva.
Vertīborientacijas veidosanos apbūveta vide nosaka neskaitami faktori, bet trīs
svarīgakie ir: nozīmes pieskīrūms, pieprasījūms ūn ietekme. Apkopojot informacijū par
siem trim svarīgakajiem arhitektūras praksi ietekmejosiem faktoriem, konstatets, ka
visi trīs ir analizejami tikai konkretos vertībū izpratnes kontekstos. Vertībū tema ir
viena no cilveces senakajiem jaūtajūmiem, ūn petnieciski to visatbilstosak ir skatīt
vertībzinatne, kūr vertībū sūbjektū iedalījūma noskir idejas, lietas ūn cilvekūs
(1.1. att.).

IDEJAS

LIETAS

CILVĒKI

1.1. att. Aksiologijas pamatnostadnes balstītas vertībū izpetes kategorijas.

Secinats, ka vertībzinatne petītie ūn klasificetie iedalījūmi izpaūzas ūn zaūde savū
neitralitati individūala emocionala stavokla radītajas attieksmes, socialekonomiskaja
pieredze ūn noteiktas tradīcijas. Visi trīs faktori (1.2. att.) – patstavīgi vai mijiedarbe –
var ietekmet vertīborientacijū saistība ar:
• idejām, kas pastāv arhitektūras praksē;
• lietām, kas pastāv arhitektūras praksē;
• cilvēkiem, kūri darbojas arhitektūras praksē.
Pirmās nodaļas pirmajā apakšnodaļā vertets pieskirtas nozīmes faktors
vajadzībū konteksta. Analizetas vertībū bazes konstrūkcijas, ūn apkopota informacija
par nosacījūmiem, kūros balstīta pieskirta nozīme veido vertībū prieksstatūs.
Pamatojoties ūz aksiologijas pamatnostadnem, interpretets ūz arhitektūras prakses
kontekstū attiecinams noskīrūms vertīborientacijas formesanas analīzei ūn noteiktas
trīs kategorijas: arhitektūras ideja, arhitektūras rezūltats ūn arhitektūras praksi
regūlejosais ietvars. Izpete secinats, ka piešķirtās nozīmes faktors daūdzveidīgos
aspektūs vienojosi rakstūro indivīdū spejū noteiktūs vertībū faktorūs ūztvert ūn
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izprast atskirīgi, ka arī atskirīgi prioritari. Vertībū izpratne ir prieksstati par to veidiem
ūn nozīmībū konkreta indivīda vai konkretas sabiedrības grūpas vertībū sistema ūn
atskiras atkarība no socialpolitiskas sistemas vestūriskas attīstības posma ūn ta
īpatnībam. Vertībū pamats ir nozīmības kriterijs, kas var tikt skatīts tikai
salīdzinajūma.

Arhitektūras ideja
PIEŠĶIRTĀS NOZĪMES
FAKTORS

Arhitektūras praksi
reglamentējošs
ietvars

Arhitektūras rezultāts
PIEPRASĪJUMA FAKTORS

IETEKMES FAKTORS

1.2. att. Aksiologijas pamatnostadnes balstīto vertībū kategorijū mijiedarbes interpretacija
vertīborientacijū ietekmejosū faktorū izpete arhitektūras prakse.

Pirmās nodaļas otrajā apakšnodaļā vertets pieprasījūma faktors tirgūs izmainū
konteksta. Apkopota informacija par globalas paterniecības ūn pateretajsabiedrības
fenomenū, kas, no vienas pūses, sniedz iespejas izveleties, no otras pūses, dikte
vertības. Izpete secinats, ka pieprasījuma faktors saistība ar vertīborientacijū
galvenokart attiecinams ūz arhitektūras prakse tapūso rezūltatū. Tirgūs ekonomikas
konteksta ūn pateretajū sabiedrība arhitektūra klūst par preci, ūn projektesanas
prakse tiek saistīta ar pakalpojūmū sniegsanū konkūrences apstaklos.
Pirmās nodaļas trešajā apakšnodaļā ietekmes faktors interesū saskanosanas
konteksta. Izpete secinats, ka ietekmes faktors aktūalizejas daūdzū faktorū, daūdzū
viedoklū ūn atskirīgū viedoklū vide. Vertībū pamata esosas vajadzības vestūriski nav
mainījūsas, bet mainas to nodrosinasanas veidi. Laikmetīgaja arhitektūras prakse
pastavosas attiecības arvien vairak partop organizetos procesos, ūn viedoklū
vertesanas ūn to vienlaicīgas apstrades nepieciesamība veidojas par arhitektūras
pakalpojūma dalū. Skatot praksi kopūma, it īpasi tirgūs ekonomika noteiktajos
ierobezotū resūrsū apstaklos, interesū saskanosanas ideja likūmsakarīgi rada
jaūtajūmu par tiesībam ūn iespejam parstavet savas vertības, par planveida ūn
strategisko pieejū kadū interesū panaksanai, par ietekmes formam ūn ietekmes
hierarhijū, ka arī ietekmes faktora ietekmi ūz vertīborientacijū arhitektūras prakse
kopūma.
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2. NODAĻA. PROFESIONĀLĀS VĒRTĪBU SISTĒMAS
ATTĪSTĪBA HRONOLOĢISKĀ SKATĪJUMĀ
Otrās nodaļas pamata ir hronologiskais strūktūrejūms. Nodala petīts, ka,
izmantojot arhitektūrū, laika gaita mainījūsies vertībū komūnikacija. Ka
vertīborientacijū formejosa kategorija analizeta arhitektūras vertīgūma ideja
vestūriskaja skatījūma, apzinata arhitektūras vertībū koncepcijū, kriterijū ūn
teoretisko pamatnostadnū daūdzveidība, rakstūrs ūn aprites veidi.
Apkopotas rakstūrīgakas dokūmentetas vertībizpratnes, vertībattieksmes ūn
vertīborientacijas izpaūsmes līdz 20. gadsimtam, 20. gadsimta ūn 21. gadsimta sakūma
pasaūle ūn Latvija, konstatejot noteiktas atskirības vertībū kriterijū ūzbūve, prioritates
ūn tendences vertībū skaidrosana sabiedrībai. Konstatetas tendences vertībū aprites
segmentacijai starp arhitektūras vertībū ūn prakses vertībū parvaldībū.
Otrās nodaļas pirmajā apakšnodaļā apzinati galvenie vertīborientacijas
formesanas nosacījūmi līdz 19. gadsimta beigam.
Otrās nodaļas otrajā apakšnodaļā apzinata vertībū attiecinamības daūdzveidība
ūn galvenas arhitektūras teorijas 20. gadsimta.
Otrās nodaļas trešajā apakšnodaļā noteikts laikmetīgais pienesūms 21. gadsimta
griezūma, analizetas nozīmīgas liecības, pūbliski apstiprinatie vertībū dokūmenti.
Identificeti visparzinamie arhitektūras vertībū manifestū veidi ūn to lietojūms
mūsdienas (2.1. att.).
Arhitektūras ideja
līdz 19. gs. beigām

PIEŠĶIRTĀS NOZĪMES
FAKTORS

20. gs.
21.gs.

PIEPRASĪJUMA FAKTORS

IETEKMES FAKTORS

līdz 19. gs. beigām

Arhitektūras
praksi
reglamentējošs
ietvars

20. gs.

līdz 19. gs. beigām

21. gs.

20. gs.

Arhitektūras
rezultāts

21. gs.

2.1. att. Vertīborientacijū ietekmejosū faktorū izpete vertīborientacijas kategorijas līdz
19. gadsimta beigam, 20. gadsimta ūn 21. gadsimta.

Vertībū izpratnes mantojūms nakamajam paaūdzem tiek nodots vairakos veidos: ka
idejas, ka būves ūn arī ka praktiskaja darbība iegūtas zinasanas, prasmes ūn iemanas.
Katrū laika periodū rakstūro īpasi cilveki ūn notikūmi, kas ir veidojūsi arhitektūras ūn
profesionalas prakses vertībū pamatūzstadījūmūs, tradīcijas ūn rakstūrīgos
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skatūpūnktūs. Izpetes rezūltata
konstatets, ka hronologiska
skatījūma
vertīborientacija arhitektūras prakse līdz 19. gadsimta beigam, 20. gadsimta ūn
21. gadsimta ir izpaūdūsies atskirīgi. Ģalvenas atskirības verojamas vertībū atpazīsana
ūn kriterijū akcentos. Atskiras arī pasūtītaja, arhitekta ūn plasakas sabiedrības
mijiedarbes veidi, ka arī vinū ūzskati, kas veido arhitektūrū ūn praksi.
Visos laika periodos piešķirtā nozīme ka ideologija, kas domine arhitektūra, ir
ciesi saistīta ar vajadzībam, iespejam ūn prieksstatiem par apbūvi ūn tas nozīmībū
konkreta indivīda vai sabiedrības grūpas vertībū sistema. Eiropas arhitektūras vestūre
datets plass pieskirtas nozīmes argūmentacijas ūzkrajūms. Nozīmes pieskīrūma
faktorū apbūvetas vides attīstība līdz 19. gadsimta beigām visnozīmīgak iespaido
laikmetam rakstūrīgais dzīves ritūms, nodarbosanas veidi, varū ūn lielvarū intereses,
ka arī teritoriala pardale. Arhitektūrū rakstūro stilū dazadība. Dominejosas idejas
20. gadsimta arhitektūrā rakstūro dazadi intelektūali ūn konceptūali arhitektūras
izskaidrosanas meginajūmi, dazadū virzienū rasanas. Būtība tas ir teoretisks,
emocionals, poetisks vai ideologisks vertībū rakstūrs, kas tiek paūsts, izmantojot
arhitektūrū. Fūndamentali racionalizejot arhitektūrū, jaūnū vertīborientacijas
paradigmū iemieso modernisms. Izcelsmes ūn piederības apzinas nepieciesamības
fenomenū atklaj nacionalais romantisms, regionalisms ūn kontekstūalisms. Laika
perioda vertīborientacijai rakstūrīga arī arhitektūras akademiska analīze, kūras
rezūltats ir klasifikacijas ūn sintezetas telpiskas kopformas radīsanas teoretiskas
pamatnostadnes. 21. gadsimta arhitektūras un prakses ideoloģisko vidi rakstūro
vertīborientacijas vestūrisko idejū eklektisms, kam pievienojūsies etiska dimensija
visplasakaja tas spektra, tai skaita ilgtspejīga attīstība, kūltūratbildība pret
mantojūmū, pilsoniska apzina, kognitīva kopiena, dazadības pienemsana ūn citi.
Apbūves stilistiskas daūdzveidības tolerances apstaklos kompleksas novertejūma
sistemas neietver hūmanitaras nozīmes balstītūs idealūs ūn estetiski telpiskos
parametrūs. Vertīborientacija fokūsejas ūz praktiskiem merkiem, kas jasasniedz ar
arhitektūras palīdzībū, nevis otradi. Noteiktas atskirības konstatejamas attiecība ūz
vertīgūma idealiem ūn vertīgūma idejū koncepcijū, pieejū, rakstūra ūn aprites veidiem.
Piemeram, tadi plasas nozīmes neizmerami vertībū jedzieni ka identitate, veidols,
arhitektūras tela koncepcija, kopformas saderība ar vidi, konteksts, ilgtspeja ūn citi
joprojam ir paklaūti plasam izmantojūmam ūn interpretejūmam, tomer arvien no
jaūna tiek aktūalizeti konkretai sitūacijai izdevīgakajas argūmentacijas formūlas.
Pieprasījuma faktors apbūveta vide kopūma visbiezak ir ciesi saistīts ar
vestūriskajiem apstakliem. Līdz 19. gadsimta beigām īpasi aktūali bija izdzīvosanas
jaūtajūmi ūn nepieciesamība pec aizsardzības. Elitaras sabiedrības slana
vertīborientacijas skala arhitektūra visbiezak bija labklajības ūn statūsa apliecinajūms,
nozīme tika pieskirta arhitektūras stilū estetiskajai meraūklai ūn būvmakslas
izpildījūma kvalitatei. 20. gadsimtā pieprasījūma faktora akcentūs lielakoties noteica
cilvekū skaita pieaūgūms ūn divū pasaūles karū sekas, ka arī tipologijū attīstība
saistība ar prasībū paaūgstinasanos attiecība ūz sadzīves apstakliem, izglītībū,
veselības aprūpi ūn cita m nozarem. Arhitektūra pieaūga pieprasījūms pec neatkarības
no klasiska estetisma. Vertīborientacijū ietekmeja inovacijas inzenierzinatnes ūn
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fūndamentalas izmainas materialitate, par pieprasītiem celtniecība izmantotiem
materialiem kl ūva betons, stikls ūn metals. Ar dazadiem ierobezojūmiem ir saistīts
pieprasījūms padomjū okūpacijas rezīma. 21. gadsimtā pieprasījūma faktorū
apbūvetas
vides
attīstība
būtiski
ietekme
kopeja
pateretajsabiedrības
vertīborientacija, plūralisms, ka arī straūji mainīgie ūn neparedzamie apstakli.
Pieprasījūmū, kas define prasības arhitektūrai, pakapeniski papildina pieprasījūms, kas
define prasības arhitektūras praksei ūn arhitektam.
Ietekmes faktors apbūveta vide kopūma ir saistīts ar varas pozīcijū ūn to
ūztūrosiem instrūmentiem. Līdz 19. gadsimta beigām vislielako ietekmi apbūvetas
vides vertīborientacija veidoja pasūtītajs – tūrīga ūn ietekmīga persona, kūra aūtoritari
veica pasūtījūmū. Arhitektūrū veidoja daūdzpūsīgi izglītotas personības – arhitektūras
meistari. Pilsetas planūs izstradaja pieredzejūsi kara inzenieri, bet par apbūvi atbildeja
būvmeistari ūn amatnieki. Latvijas teritorija 19. gadsimta nogale formejas
profesionalas arhitektūras izglītības ūn prakses iezīmes, kūrū attīstība īpasū
iegūldījūmū devūsi vacū ūn baltvacū kūltūrvide. Vislielaka ietekme ūz arhitektūrū
20. gadsimtā saistama ar konkretū arhitektū idejū iemiesosanū ekas, par savdabīgū
ietekmes formū ūzskatami manifesti. Arhitektūra tapa konjūnktūras ūn totalitaras
socialpolitiskas sistemas apstaklos dazadū normatīvū ūn tehnologiskū ierobezojūmū
ietekme. Arī 21. gadsimtā arhitektūra top sarezgīta politiska, ekonomiska, sociala ūn
kūltūras dialoga rezūltata, pieaūg vertīborientacijas izaicinajūmi gan attiecība ūz
arhitektūras kvalitati, gan arhitektūras prakses kvalitati. Vertīborientacijū rakstūro gan
progresīvi arhitektūras izskaidrosanas pieteikūmi, gan nozares ūn prakses parvaldības
aspekti. Izpete secinats, ka visū trīs aplūkoto vertībū kategorijū – idejas, ekas ūn praksi
reglamentejosa ietvara – aktūalitate nav mainījūsies, tomer visam sīm kategorijam gan
kvalitatīvi, gan kvantitatīvi attīstījūsies merktiecīga vertīborientacijas veidosanas
sistema.
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3. NODAĻA. VĒRTĪBU SISTĒMAS VEIDOŠANA
ARHITEKTŪRAS PRAKSĒ LATVIJĀ

PIEŠĶIRTĀS
NOZĪMES
FAKTORS
PIEPRASĪJUMA
FAKTORS
IETEKMES
FAKTORS

Vertībū sistemas veidosana
arhitektūras prakse

Trešajā nodaļā izverteta arhitektūras vertībū ūn institūcionalizetū kontroles
procesū mijiedarbe, analizeta procesū veiktspeja ūn ietekme ūz praksi. Darba noteikta
merka analīzei piemerotos prakses procesos tiek analizetas tadas mūsdienū prakse
fūnkcionejosas procedūras, kūrū merkis ir ietekmet profesionalū ūn sabiedrības
vertīborientacijū kada noteikta vides kvalitati veicinosa virziena (3.1. att.).

Arhitektūras ideja
21. gs.

Arhitektūras
rezultāts
21. gs.

Arhitektūras praksi
reglamentējošs
ietvars
21. gs.

3.1. att. Vertīborientacijū ietekmejosū faktorū izpete vertīborientacijas kategorijas prakses
procesos 21. gadsimta.

Apkopoti dati par mūsdienū prakses ūzbūvi, nozares petījūmiem ūn prakses
statistikū Latvija kops 2007. gada, ieklaūjot galvenos secinajūmūs par profesionalas
vides strūktūrū ūn statistikū. Apkopoti materiali par pasakūmiem ūn definīcijam, kas
Latvija ieviesti kops 1991. gada, define 21. gadsimta arhitektūras prakses vidi ūn
nodrosina, lai postūleto vertībū aprite tiktū veicinata ūn kontroleta. Veidots noskīrūms
starp arhitektūras kvalitatei veltītam sistemam ūn prakses kvalitatei veltītam
sistemam, ka galvenos merktiecīgi organizetas vertīborientacijas veidūs izvirzot
radoso nozarū kultūrpolitiku, arhitektūras un prakses tiesisko regulējumu ūn
vērtību saskaņošanas sociālo procesu (3.2. att.).
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Mērķtiecīga vērtīborientācijas veidošana
Kultūrpolitika
Tiesiskais regulējums
Iesaistīto pušu interešu saskaņošana

Kultūras ministrija

3.1.

(KM)
Kultūrpolitikas kompetence

Izglītības un zinātnes
ministrija

Vides un reģionālās
attīstības ministrija

Ekonomikas ministrija

(IZM)

(VARAM)

Izglītības kompetence

Plānošanas kompetence

Būvniecības procesa
kompetence

(EM)

3.2.

Nozare pastavosū interesū saskanosana ūn komūnikacijas veidi
3.3.

3.2. att. Merktiecīga vertīborientacijas veidosana arhitektūras prakse Latvija.

Izpete ir piemerots predeterminejami tipologiskais prakses procesū strūktūrejūms,
apaksnodalas ieklaūtie praktiskie petījūmi ilūstre atskirīgas konstatejamas prioritates,
kas katra procesa institūcionalizetaja ietvara sakotneji tiek noteiktas par lielako
vertībū. Konkreto analizeto prakses procesū izvele notikūsi, balstoties ūz darba
teoretiskas dalas izpetes, aptaūjū ūn ekspertū intervijū rezūltatiem, ūn ir darba
aūtores interpretacija par rakstūrīgakajiem kontekstiem vertīborientacijas kopaina, ka
arī pastavosajiem izaicinajūmiem Latvijas arhitektūras prakse kops 1991. gada. Izpete
izveletajas sistemas tika veikta pec vienotas metodes pirmaja skatījūma ūn pec
atskirīgam metodem padzilinataja skatī jūma. Prakses procesos skatītas vertībū
sistemas vispirms tiek analizetas vertībū prieksstata, vertībū kriterijū ūn
reglamentejosa ietvara modūlos, kas tika noteikti analīzei darba pirmaja ūn otraja
nodala. Praktiskajos petījūmos izpetes metodes tiek piela gotas katras sistemas
kontekstam atbilstosi galvenajiem petījūma izvirzītajiem jaūtajūmiem.
Trešās nodaļas pirmajā apakšnodaļā veikta arhitektūras vertībū aprites ūn
parvaldības modela fūnkcionala analīze kūltūrpolitikas segmenta. Svarīgakas
vertīborientacijū veidojosas temas ūn definīcijas skatītas nozares politiskajas
vadlīnijas – dokūmentos, kas izvirza ūzdevūmūs valsts ūn pasvaldībū institūcijam.
Praktiskajā pētījumā par šo vērtīborientācijas veidu rakstūrīgū ieskatū
piešķirtās nozīmes, pieprasījuma un ietekmes faktoros sniedz padzilinata
profesionalo apbalvojūmū analīze. Izstradati secinajūmi par vertīborientacijas aprites
tendencem nozares vertībū veicinasana ūn pūbliskajos vestījūmos.
Trešās nodaļas otrajā apakšnodaļā veikta arhitektūras vertībū aprites ūn
parvaldības modela fūnkcionala analīze arhitektūras ūn būvniecības procesa tiesiska
regūlejūma segmenta. Svarīgakas vertīborientacijū formejosas temas ūn definīcijas
skatītas tiesībū aktos, vertīborientacijas konteksta veikta padzilinata būvniecības
procesū regūlejosa ietvara ūn arhitekta prakses ūzraūdzības izpete.
Praktiskajā pētījumā par šo vērtīborientācijas veidu rakstūrīgū ieskatū
piešķirtās nozīmes, pieprasījuma un ietekmes faktoros sniedz teritorijū attīstības
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ūn planosanas piemera analīze ūn obligatas talakizglītības sistemas fūnkcionala
analīze. Analizets, ka vīzijas ūn standarti jaūnū teritorijū attīstība tikūsi iemiesoti
prakse. Vertīborientacijas izpetes objekts ir laika periodam ūn novietnei tipiski
rakstūrīga teritorija, kūras attīstība ir regūleta ūn ietver prieksnosacījūmūs
izvirzītajiem standartiem atbilstosai attīstībai. Pilsetbūvniecības meroga vertībū
sistema analizeta arhitektūras vertībū ūn tirgūs apstaklū mijiedarbe Marūpes privata
sektora būvniecības attīstība.
Profesionalas talakizglītības sistemas pamata esosa ideja par nepieciesamībū
macīties mūza garūma dazado izmainū straūjūma konteksta nodrosina personas
rezūltatīvū darbībū profesionalaja joma ūn ir klūvūsi par passaprotamū ūn
neatnemamū prakses sastavdalū. Izpete apliecina, ka visa sabiedrība, arī arhitekti,
apzinas profesionalas pilnveides lietderībū, ūn profesionalas talakizglītības ideja ir
pieprasīta ūn ūzskatama par merktiecīgi veidotū vertīborientacijas veidū ar lielū
izaūgsmes potencialū.
Ģalvenos principūs ūn apjomū arhitektū profesionalas talakizglītības programmai,
kas Latvija fūnkcione vairak neka divūs gadūs, nosaka vienots likūmdosanas normatīvs
visiem praktizejosiem būvspecialistiem. Būtiskakais izaicinajūms ir vienotas sistemas
neatbilstība dazadajai arhitektūras pakalpojūmū sniedzejū merkaūditorijai. Ģalvenie
risinamie jaūtajūmi ir saistīti ar formalo prasībū izpildes ūzskaiti, seminarū
pieejamībū ūn satūriski tematisko kvalitati.
Talakizglītības programmas ūzbūve ir strūktūrali pilnveidojama, padzilinati
analizejot formas, metodes ūn veidūs, ka īstenojas arhitekta profesionalas
kompetences pilnveide. Sobrīd tiek pieprasīti ūn attīstīti plasi pieejami informacijas
iegūves veidi, nevis informacijas savstarpejas apmainas veidi, kam ir potencials
paaūgstinat zinasanū ūn prasmjū līmeni lokala prakses vide. Veicinot dazadū paaūdzū
ūn segmentū kolegū praktiskas pieredzes apmainū, talakizglītības platformai būtū
potencials klūt par starpniekū informacijas izplatīsana ūn apmaina ūn transformet
prakse samilzūsas problemas par iespejam ieverojami atrak, neka tas notiek sobrīd.
Trešās nodaļas trešajā apakšnodaļā veikta prakses vertībū aprites ūn
parvaldības modela fūnkcionala analīze vertībū saskanosanas socialaja procesa.
Nozare pastavosū interesū saskanosanas segmenta vertīborientacijū veido mijiedarbe
starp arhitekta profesionalo identitati ūn konkretū merkū sasniegsanai pozicionetū
indivīdū ūn parstavniecībū tiesībam iejaūkties arhitekta radosaja darbība. Tipologiski
vertībū sistemas predeterminetos laikmetīgas arhitektūras prakses procesos 1991.–
2017. gada Latvija analizets arhitektūras kriterijū ieviesanas formalais process, vertībū
kategorijū parvaldības veiktspeja ūn iedarbība ūz prakses vertīborientacijū.
Praktiskajā pētījumā par šo vērtīborientācijas veidu rakstūrīgū ieskatū
piešķirtās nozīmes, pieprasījuma un ietekmes faktoros sniedz padzilinata vertībū
institūcionalas aprites analīze arhitektūras mantojūma ūzraūdzība, arhitektūras metū
konkūrsū prakse ūn interesū saskanosanas socialajos procesos. Analizeta procesos
notiekoso procedūrū norises gaita, faktiska veiktspeja ūn radīta iedarbība attiecība ūz
arhitektūras kvalitati ūn profesionalo pakalpojūmū kvalitati.
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Izvertejot vertībū ūzdevūmū sasniegsanai merktiecīgi izveidotas vertīborientacijas
veida ūzbūvi ūn praktisko darbībū kultūrpolitikā, secinats, ka izvirzītas vertības ūn
darbībū kedi, ka to sasniegt, vispiemerotak analizet planosanas dokūmentos
izvirzītajos prioritārajos uzdevumos. Kūltūrpolitika par lielako vertībū noteikta
arhitektūras ūn apbūvetas vides kvalitate. Lai gan arhitektūra tiek pozicioneta ka
nozīmīga kūltūras dala, nozares tiesiskā sistēma ar kūltūrpolitikas kontekstū sobrīd
ar likūmū nav saistosa. Vienlaikūs nozares pārvaldības modeļa sistēma, kūra ietilpst
valsts ūn pasvaldībū ūztūretas institūcijas, ir visai attīstīta ūn aptaūjas anketas
(7. pielikūms) tiek atzīta ka ietekmīga attiecība ūz praksi. Konkurētspējas
veicināšanas sistēmas veiktspeja saistība ar praksi nav izvertejama analizejamo datū
trūkūma del, tomer tema ka īpasi aktūala ir mineta vairakos petījūmos par nozares
attīstībū. Valsts nodrosina ūn ūztūr starptaūtiski akreditetū profesionālās izglītības
sistēmu. Savūkart vērtību veicināšanas un nozares komunikācijas sistēma
kultūrpolitikas kontekstā ir tikūsi attīstīta, sniedzot atbalstū dalībai atseviskos
starptaūtiskos reprezantablos forūmos, lokali atbalstot dazadas kūltūras aktivitates,
izdevūmūs ūn citas aktivitates, finansejot petījūmūs, ka ar cildinot sasniegūmūs
apbalvojūmos.
Kopumā nacionālās kultūrpolitikas loma kvalitates nodrosinasana ūn
paūgstinasana arhitektūras prakse pastav ūn ir nozīmīga, tacū tas tiesa ietekme ūz
praksi nav objektīvi izvertejama vai arī ir salīdzinosi neliela. Aptaūjas anketas arhitekti
norada, ka lepojas ar saviem ūn kolegū sasniegūmiem, tomer primari savū
profesionalo ūzdevūmū ūn gandarījūmū saskata risinajūma izstrade. Kūltūrpolitikas
ikdienas aktīvaka darbības dala ir versta ūz plasakas sabiedrības izglītosanū, ūz
veiksmīgako arhitektūras piemerū izlasi attiecinot nemainīgū vertībū kriterijū
kopūmū. Nozares apbalvojumu analīze ilūstre, ka primari tiek izcelta arhitektūras
dizaina nozīme, neanalizejot citūs vertīborientacijas aspektūs ūn neizvertejot objektū
tapsanas apstaklūs. Izpete liecina, ka apbalvojūmū pieskirsanas joma ir izveidojūsies
specīga konkūrence, jo balvū klasts ir attīstījies gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Skaita
pieaūgūms ūn segmentesanas pa nozarem apliecina so fenomenū ka tirgūs prasībū ūn
sava zina arī ietekmes formū. Balvū kriteriji, kas atdalījūsies ka aūtonomas
nominacijas, liecina par atseviskū vertībū aktūalitati, piemeram, mantojūma
saglabasana, energoefektivitate, koka arhitektūra ūn citas.
Izvertejot vertībū ūzdevūmū sasniegsanai merktiecīgi izveidotas vertīborientacijas
veida ūzbūvi ūn praktisko darbībū tiesiskajā regulējumā, secinats, ka izvirzītas
vertības ūn darbībū kedi, ka to sasniegt, vispiemerotak analizet normatīvo aktu
attiecināmībā uz arhitektūras kvalitāti un prakses uzraudzību. Tiesiskais
regūlejūms ir veidots ka prieksnoteikūmū sistema, kas nodrosina iespejū būvet
jebkūrū apbūvetas vides elementū, ar nosacījūmū, ka tiek ieveroti normatīvie akti.
Prakses vertīborientacija tiek formeta ar likūma normū izstradi ūn to izpildes kontroli,
kas būtiski attīstas kvantitatīvi, bet mazak – kvalitatīvi. Konstatets, ka izmainas
būvniecības regūlejūma 2014. gada ir mainījūsas arhitekta profesionalo statūsū
administratīvi jūridiska izpratne ūn arhitekta lomū kopeja būvniecības procesa.
Radosas profesijas parstavja statūss ūn tam rakstūrīgas tiesības, pienakūmi ūn
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atbildība ir būtiski mijiedarbojūsies ar būvniecības procesa dalībnieka ūn klasificeta
būvspecialista statūsū.
Kopumā tiesiskā regulējuma loma kvalitates nodrosinasana ūn paūgstinasana
arhitektūras prakse veido pas ūs pamatūs, ūn tas tiesa ietekme ūz praksi ir salīdzinosi
liela. Aptaūjas anketas arhitekti norada, ka sobrīd arhitektoniskajai domai,
makslinieciskajai pieejai, diskūsijū ūn profesionalas kopības kūltūrai tiek pretnostatīti
likūmdosanas normatīvie ūn jūridiskie aspekti. Argūmentacijū „idejas varda” nomaina
argūmentacija „likūma varda” – ar likūmū noteiktie arhitekta pienakūmi veikt kadas
darbības, tai skaita profesionali pilnveidoties obligataja talakizglītība. Tiek izcelti
noverojūmi par likūma piemerosanas galejībam, strūpceliem, administratīvo
ierobezojūmū sloga attīstībū ūn nelietderīgū darbībū īpatsvara palielinasanos.
Būvniecības procesa ikdienas aktīvaka darbības dala ir versta ūz normatīvo aktū
interpretesanū ūn ieverosanū, tomer jaunu teritoriju attīstības analīze norada ūz
teoretiskajas pamatnostadnes paūstajiem kriterijiem neatbilstosū rezūltatū. Lai arī
tiesībū normas ir tikūsas ieverotas, pilsetplanosana kvalitatīvi rezūltati ir atkarīgi arī
no sabiedrības izpratnes par planosanas procesiem ūn velmes līdzdarboties. Marūpes
attīstības piemers norada ūz faktū, ka indivīda prieksstatūs ūn attieksmi pret konkreto
vidi veido objektīvi ūn sūbjektīvi faktori. Tadi vertībū kriteriji ka saistība ar pūblisko
artelpū ūn planotas daūdzfūnkcionalitates iespe jas apkartejas teritorijas attīstība ir
zaūdejūsi par labū kriterijiem, ko define finansū līdzeklū pieejamības cikli. Izpratne
par arhitektūras kvalitati ūn estetikū ir atskirīga, ūn atbilstība telpiski kvalitatīvam
pilsetbūvnieciskas attīstības likūmsakarībam realizetaja apbūve nav bijūsi noteicosa
vertība.
Izvertejot vertībū ūzdevūmū sasniegsanai merktiecīgas vertīborientacijas veida
ūzbūvi ūn praktisko darbībū iesaistīto pušu interešu saskaņošanā, secinats, ka
izvirzītas vertības ūn darbībū kedi, ka to sasniegt, vispiemerotak analizet īpasū
objektū attīstības gaita. Pūsū interesū saskanosana nozīme ir gan kūltūrpolitiskajiem,
gan tiesiski normatīvajiem aspektiem, gan arī konkretū indivīdū (ekspertū, zūrijas
loceklū) vertejūmiem, tomer verojama tendence, ka saskarsme notiek, galvenokart
izmantojot likūma argūmentacijū, procesūs ūn terminolog ijū faktiski virzot caūr
pienakūmū ūn tiesībū prizmū.
Aptaūjas anketas arhitekti norada, ka kopūma interesū saskanosanū sava ikdienas
darba ūztver ka passaprotamū ūn ve rte to gan pozitīvi, gan negatīvi – atkarība no
sitūacijas. Vienlaikūs arhitekti atzīst, ka sajos saskanosanas procesos ka blakne
argūmentacijas akcentiem aktūalizejas procesa formalizacija, birokratija ūn arī
saskeltības aspekti visdazadakajas izpaūsmes – starp paaūdzem, starp profesionaliem,
starp profesionaliem ūn amatpersonam. Uzsverts prakses procesos valdosais
visparejais kritiskas analīzes trūkūms ūn darba vidi rakstūrojoss konsekventū,
pamatotū ūn visparejū prasībū trūkūms. Uzsverta arī tendence par ieintereseto pūsū
izvairīsanos no atbildības prakses vide, ka rezūltata zūd atbildība par būves
galarezūltatū arhitektoniskas kategorijas.
Arhitektūras mantojuma apzinasanas ūn saglabasanas procesū analīze vers
ūzmanībū ūz būtiskam atskirībam starp velamo ūn esoso. Par galveno problemū tiek
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atzīts vienotas izpratnes trūkūms – ne tikai par to, kas ir saglabajama vertība
mantojūma objektos, bet arī par arhitektūras ūn būvniecības procesa izstrades atrūmū,
ko nozīmīgi ietekme saskanosanas jaūtajūmi. RVC teritorija notikūso arhitektūras
konkursu prakses analīze norada ūz izveidotas sistemas neefektivitati ūn formalismū.
Sabiedriskās apspriešanas procedūru analīze norada ūz plasajam sabiedrības
iesaistīsanas iespejam, kas ietekme arhitektūras radoso ūn tehnisko procesū.
Apkopojot vertīborientacijas veidosanas ūn ietekmejoso faktorū mijiedarbi,
izveidots kopsavilkums (3.1. tab.).
3.1. tabūla
Merktiecīgas ve rtīborientacijas veidū ūn vertīborientacijū ietekmejosū faktorū mijiedarbe
Merktiecīgas
vertīborientacijas
veids

1. Nozares
kultūrpolitika

2. Arhitektūras
un prakses
tiesiskais
regulējums
3. Vērtību
saskaņošanas
sociālais
process

Vertīborientacijū ietekmejosi faktori, kas merktiecīgas
vertīborientacijas veidosanas ietekme ir attīstījušies
noteiktā virzienā un iedarbojušies uz arhitektūras
praksi
Pieskirtas
Pieprasījūma
Ietekmes faktors
nozīmes
faktors
(ar kadiem
faktors
(pec ka ir
panemieniem
(kam ir tikūsi
izveidojies
veidota ietekme)
pieskirta
pieprasījūms)
lielaka
nozīme)
Arhitektonisko Pec ūzmanības,
Vizūala
vertībū
atpazīstamības,
reprezentacija,
kriterijū ūn
pūblicitates
ekspertū
citū kriterijū
viedoklis
daūdzveidība,
mijiedarbe ūn
prioritasū
neviendabība
Normatīvais
Ar ieinteresetam Disciplinarie
kriterijs
pūsem saskanota līdzekli
dokūmentacija
Plūrals

Laika resūrss, kas
veicina citū
resūrsū deficītū

Likūmdosanas
argūments

Izpaūsme ka
līdzekli vertībū
saniegsana

Apbalvojumu
joma

Institucionālā
uzraudzība

Procedūras,
institucionālie
viedokļi,
mediji

Izverteto sistemū skaits ūzskatams par pietiekamū apjomū, lai izstradatū
secinajūmūs par apstaklū virzītū ūn merktiecīgi organizetū norisū iedarbi ūz
vertīborientacijū arhitektūras prakse Latvija.
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SECINĀJUMI
1. Izcilākos sasniegūmūs arhitektūrā veido skaidrū profesionālo vērtībū principū
ievērošana, savukārt to tapšanas procesu veicina vairāki faktori. Nevienlīdzīgas
attīstības ūn globālū sociālekonomisko izmaiņū dēļ kopš pagājūšā gadsimta nogales
nozares kopējā virzībā ir pieaūgoša neskaidrība. Izmaiņas piešķirtās nozīmes,
pieprasījuma un ietekmes formu faktoros maina apstākļus, kūros tiek radītas
arhitektūras vērtības ūn telpiskā vide kopūmā, un tas rada nepieciešamību
pārskatīt profesionālās prakses vērtību kritērijus.
2. Hūmānās apziņas areāla galvenie faktori – idejas, lietas ūn cilvēki – nosaka arī
iedalījūmū arhitektūras prakses sistematizācijā. Pamatojoties ūz aksioloģijas
zinātnē definēto nošķīrūmū, arhitektūras praksē ir trīs mijiedarbē esošas vērtībū
kategorijas – arhitektūras ideja, arhitektūras rezultāts un arhitektūras praksi
reglamentējošs ietvars. Definētais nošķīrūms dod iespējū detalizēti analizēt
apstākļū virzītos notikūmūs ūn mērķtiecīgi veidotās norises, kas ietekmē
arhitektūras prakses laikmetīgo vērtīborientācijū.
3. Vēstūres materiālos dokūmentētā vērtīborientācija arhitektūras praksē ir
izpaudusies atšķirīgi līdz 19. gadsimta beigām, 20. gadsimtā ūn 21. gadsimtā.
Atšķirības visās trīs vērtībū kategorijās izpaūžas gan attiecībā ūz profesionālo
vērtīgūma kritērijū konceptūālo satūrū, gan to apriti ūn ieviešanū praksē.
21. gadsimta prakses vidi raksturo vērtībū aprites institūcionalizācijas
tendences, administratīvi mehāniska mijiedarbe ar būvniecības nozari un
pieaūgoša interešū saskaņošanas perspektīva.
4. Profesionālā vērtīborientācija, kas kopš cilvēces pastāvēšanas veidojusies
arhitektūras vērtību idejas argumentācijā, 21. gadsimtā joprojām balstās
nepieciešamībā nodrošināt atšķirīgas plašākas sabiedrības vajadzības. Pieaugot
cilvēkū skaitam ūn informācijas aprites ātrūmam, izpratnes dažādība ūn
daūdzējādās izvēles iespējas veicina apbūvētās vides stilistisko daūdzveidībū,
mazina stila nozīmi ūn attīsta kompleksā vērtējūma skatūpūnktū. Vajadzību
kontekstā piešķirto nozīmi prakses vidē Latvijā rakstūro būvniecības procesa
izpratne ūn normatīvū ievērošana.
5. Profesionālā vērtīborientācija, kas pazīstama kopš antīkās Romas laikiem,
veidojusies arhitektūras rezultāta kategorijā, 21. gadsimtā joprojām balstās
Vitrūvija triādē un arhitektūras estētiskajos, fūnkcionālajos, ekonomiskajos, vides
ūn sociālajos kritērijos. Laikmetīgās arhitektūras ūn mantojūma vērtīgūma
apliecinājūms tiek īstenots manifestos, kanonos, vērtībū ūzskaites reģistros,
profesionālajos apbalvojumos, izdevumos, tematiskās izstādēs ūn citos
novērtējūma izpaūsmes veidos. Tirgus izmaiņu kontekstā pieprasījumu prakses
vidē Latvijā rakstūro vērtībū plūrālisms, fragmentācija ūn segmentācija, nozīmi
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iegūst izpratne par resūrsū patēriņa ūn repūtācijas atbilstībū konkrētajam tirgūs
segmentam.
6. Profesionālā vērtīborientācija, kas kopš 12. gadsimta formējūsies arhitektūras
praksi reglamentējošā ietvara kategorijā, balstās apbūvi reglamentējošo
jūridisko ūn administratīvo instrūmentū kopūmā. 21. gadsimtā administratīvās
ūzraūdzības instrūmentū klāsts ievērojami paplašinājies un ieguvis stabilu vietu
arhitektūras praksē. Interešu saskaņošanas kontekstā ietekmes formas
prakses vidē Latvijā rakstūro atbilstības kritērijū izpildes ūzraūdzības
procedūras, kas attiecināmas ūz arhitektūras kvalitātes nodrošināšanas ūn
reglamentētas profesijas pārvaldības aspektiem.
7. Apstākļu ietekmēta, profesionālā vērtīborientācija arhitektūras praksē Latvijā
kopš 20. gadsimta deviņdesmitajiem gadiem ir saistīta ar valsts politisko kontekstu
Eiropas mērogā (iestāšanās Eiropas Savienībā, globālā ekonomiskā krīze ū. c.).
Nepārtraūkti pilnveidojas projektēšanas tehnoloģijas, pieaug būvniecības
materiālu klāsts, straūji attīstās būvniecības tehnoloģijas. Latvijā īpaši būtiski
vērtīborientācijū praksē ir ietekmējūši atsevišķi ar būvjū drošībū saistīti notikumi.
8. Mērķtiecīga profesionālās vērtīborientācijas veidošana Latvijā tiek īstenota,
izmantojot ietekmes instrūmentūs, kas balstīti kūltūrpolitikā, saistīti ar
normatīvajiem aktiem vai realizē iesaistīto pūšū komūnikācijū. Skaidra vērtībū
argūmentācija, atšķirīgū viedokļū pieņemšana, spēja adaptēties, sadarboties ūn
sintezēt iegūst arvien lielākū lomū prakses ikdienā. Noteiktiem mērķiem izveidotās
institūcionālās sistēmas dažkārt fūnkcionē atraūti no prakses aktūalitātēm, un
izvērtēšanas kritēriji tiek mehanizēti, savā darbībā vairāk veicinot birokrātijas,
nevis arhitektūras kvalitātes attīstībū.
9. Arhitektūras prakse Latvijas oficiālajā kultūrpolitikā ir definēta kā radošā nozare.
Kūltūrpolitikas pamatnostādnes ir orientētas galvenokārt vīzijās ūn izpaūžas kā
notikumi arhitektūras atbalstīšanā. Saskaņā ar vērtībū teorijas pamatnostādnēm
kūltūrpolitikas satūriskā bāze ietver profesionāli ideālistisko apziņū veidojošas
vērtības, kas balstītas vispāratzītos viedokļos par laikmetīgās arhitektūras
vērtīgūmū. Šī mērķtiecīgā vērtīborientācija arhitektūras praksē vērtējama kā
pastarpināta, bet nozīmīga.
10. Arhitektūras un prakses tiesiskais regulējums Latvijā izpaūžas galvenokārt kā
centieni kontrolēt būvnoteikūmū ievērošanū un arhitekta prakses tiesiskos
aspektus. Regūlējūma vērtībū statūss ir attīstījies saistībā ar apstākļiem, kas ir
veicinājūši ekspansīvū normatīvās atbilstības pārbaūdi ūn pastiprinātū prakses
ūzraūdzībū. Šī mērķtiecīgā vērtīborientācija arhitektūras praksē vērtējama kā
īpaši intensīva.
11. Latvijas arhitektūras praksē vērtību izpratnes sociālā mijiedarbe lielākoties
saistīta ar indivīdū interesēm ūn aizstāvību sabiedrības tiesībām ūz kvalitatīvū
34

apbūvi, nosakot gan profesionālo vērtībū ūzraūdzībū, gan iespējū paūst pilsonisko
ūn profesionālo aktivitāti. Vērtībū izpratņū mijiedarbe visbiežāk konfliktē
sabiedrībai nozīmīgū projektū attīstības gadījūmos, kopūmā tie skar praksi plašākā
mērogā. Ietekmes veicina interešū grūpū veidošanos ūn aktūalizē sabiedrisko
attiecībū prasmjū nepieciešamībū. Šī mērķtiecīgā vērtīborientācija arhitektūras
praksē vērtējama kā pieaugoša.
12. Visnozīmīgāko iedarbi ūz prakses vērtīborientācijū rada arhitektūras tapšanā
iesaistītie – pasūtītāji, būvnieki, inženieri, amatpersonas ūn arhitekti. Kritiskas
diskusijas par arhitekta lomu un nozīmi vides veidošanā ir aktūāla tēma kopš
vēstūriski fiksētiem profesionālās prakses datējūmiem. Arhitekta lomū ūn nozīmi
mūsdienū arhitektūras praksē apdraūd pretrūnas izvirzītajās prasībās,
neparedzams pasūtījūma apjoms, neatbilstoša samaksa par darbu, nepietiekama
kvalifikācija ūn tehniskās iespējas.
13. Par mērķtiecīgi organizētū vērtīborientācijas veidū ar izaūgsmes potenciālū
mūsdienū izaicinājūmū kontekstā ir kļūvūsi konsekventa profesionālā pilnveide.
Esošās profesionālās tālākizglītības programmās nepietiekami liela vērība tiek
veltīta vērtībū izpratnei. Programmū galvenais satūrs ir reakcija ūz esošām prakses
aktūalitātēm ūn normatīvo aktū pārzināšanas apgūve.
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