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Līga Lindenbauma
Kāpēc programma KOPĀ?



Mūsu valsts pastāvēšanas jēga ir 
kultūra un valoda. Kultūra pandēmijas 
laikā ir skarta vistiešākajā veidā. 
Latviju dēvē par kultūras lielvalsti – 
atbilstīgi tam ir jāveido arī politika 
izejai no šīs krīzes.

“ Programma radīta kā atbalsta 
mehānisms vizuālās mākslas 
pārstāvjiem Covid-19 izraisītās krīzes 
pārvarēšanai, papildus ietverot 
kvalitatīvu pilsētvides uzlabošanu. 



Programmas formula
- radošo personu atbalsts un pilsētvides uzlabošana
- 10 objektu izstrāde publiskajai telpai Rīgā un reģiona pilsētās
- termiņš - 2020. gada 31. decembris
- kopējais finansējums 150 000 EUR



Objekta tapšanas piemērs
Divi Raiņi
3 gadi
~ 130 000 EUR

- autora honorārs
- teritorijas 
labiekārtošana
- arhitektu honorārs
- saskaņošanas
- atliešana cēlmetālā
- uzstādīšana
- administratīvais darbs



Šobrīd Rīgā ir vairāk kā 194 objekti (lielākoties centrā)*

6 memoriāli

52 skulptūras

5 strūklakas

17 vides objekti

34 piemiņas zīmes

*www.rigaspieminekli.lv

70 pieminekļi



Šobrīd Rīgā ir vairāk kā 194 objekti (lielākoties centrā)* Esplanādes eklektika
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*saruna ar autoru Aigaru Bikši

Veiksmīgie piemēri

apkaimes un mākslinieku
SADARBĪBA

reģiona
ATTĪSTĪBA

privātas
INICIATĪVAS

Ķeipenes
stacija

Ēriks Božis
Soliņi



- pandēmijas laika solidaritāte
- publiskās telpas kop-šana
- vieta, kura vieno un kur satiekas



- doties prom no pilsētas centra
- atsaukties iedzīvotāju vajadzībām
- objekti viegli, mobili, vienkārši

Aicinu



Kā tas notiks

1 2 3 4

augusts septembris / oktobris novembris decembris

- konkursa 
izsludināšana
- Radošais randiņš

- 14.09. projektu 
iesniegšana
- pēc 23.09. rezultātu 
paziņošana
- objektu izveide
- saskaņošanas darbi

OBJEKTU PARĀDE - sabiedrības balsojums 
par OBJEKTU PARĀDI
- kas tālāk?



Aktualitātes meklē
www.lcca.lv programmas sadaļā



Konkursa
nolikums

2 formātos





Žūrija
Selga Laizāne
Kultūras ministrijas Valsts sekretāres vietniece Latvijas valsts simtgades jautājumos

Guntars Ruskuls
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes vadītājs

Daina Auziņa
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Latvijas vizuālās mākslas departamenta krājuma darba vadītāja

Solvita Krese
Latvijas Laikmetīgās mākslas centra direktore

Santa Hirša
Valsts kultūrkapitāla fonda Vizuālās mākslas nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja, mākslas kritiķe

Krišs Salmanis
mākslinieks

Evelīna Ozola
arhitekte, pilsētplānotāja, platformas “Fold” direktore



Meklē kartē apkaimju aktīvistu
un pilsētu pārstāvju

ieteiktās objektu vietas
www.lcca.lv programmas sadaļā



Varam vairāk!

Līga Lindenbauma
liga.lindenbauma@lcca.lv
+371 22086970


