Īpašā pasākumā godina sievietes

22. maijā VEF Kultūras pilī Rīgā tika godinātas sievietes, kas sniegušas nozīmīgu
ieguldījumu arhitektūrā, būvniecībā, dizainā. Šis konkurss-forums notiek otro reizi, un
šogad tam tika pieteiktas kopumā 46 aktīvas, enerģiskas, zinošas un sabiedrībā
pazīstamas sievietes. No Skrundas novada tika izvirzīta Zane Eglīte (Skrundas novada
pašvaldības Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja). Viņa tika godināta
par nozīmīgiem sasniegumiem nominācijā “Sieviete dizaina veicinātāja” par universālā
dizaina veicināšanu UniGreen projekta ietvaros izbūvētajā pastaigu takā gar Ventas
upes krastu Skrundā. Kā atzīst pati Zane: “Šajā konkursā tiek izceltas tieši sievietes,
kas rada, dara, kam darba diena nebeidzas pulksten 17.00. Viņas arī ir daļa no
komandas ar pieredzi, viedokli, idejām un problēmu risinājumiem. Bieži vien projekta
realizācijas laikā viņu ieguldījums un pievienotā vērtība ir nemanāma, bet būtiska.
Saņemot novērtējumu, es sajutu sevi kā daļu, kā līdzvērtīgu komandas biedru,
saglabājot sevī SIEVIETI.” Konkursa „Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā”
mērķis ir sabiedrību iedvesmot ar veiksmes stāstiem, kuru autores ir aktīvas, radošas
personības – sievietes–līderes, kuru enerģija un spēki tiek veltīti sabiedriski nozīmīgu
notikumu veicināšanai arhitektūrā, būvniecībā un dizainā. Klātesot valsts institūciju,
pašvaldību pārstāvjiem un uzņēmējiem, tika paziņoti sekojoši rezultāti: Gada sieviete
arhitektūrā 2017 – arhitekte Ruta Krūskopa, “GRAF-X”, Gada sieviete
būvniecībā 2017 – mikroklimata eksperte Ērika Lešinska, “Menerga”, Gada
sieviete dizainā 2017 – dizainere Santa Meikulāne, “Lolot Design” Gada
sieviete arhitektūras veicinātāja 2017 – arhitektūras mantojuma eksperte

Vita Banga, Gada sieviete būvniecības veicinātāja 2017 – Silvija Štrausa, LLU
Arhitektūras un būvniecības katedras profesore, Gada sieviete dizaina
veicinātāja 2017 – žurnāliste, dizaina apskatniece Anita Pīra. Par nozīmīgiem
sasniegumiem forumā tika godināta arhitekte Anna Vasiļjeva, “ALTA GRUPA”,
arhitekte Ilze Ratniece, “REM PRO”, arhitektūras veicinātāja Sandra Treija, RTU APF
profesore, Elīna Orna, Kuldīgas pašvaldība, dizainere Dace Blūma, dizainere Inese
Oboļeviča, dizaina veicinātāja Edīte Bērziņa, LMA pasniedzēja, Zane Eglīte,
Skrundas pašvaldība, būvniece Helēna Endriksone, LBS valdes locekle, Linda
Malvesa, “CMB”, būvniecības veicinātāja Dace Čoldere, VKPAI, Inga Janeliukšte,
BVKB. Par ieguldījumu nozarēforumā tika godinātas arhitekte Agnese Lāce,
“12.līnija”, arhitekte Tatjana Kurdjumova, “Alta Grupa”, arhitekte Anda Kursiša,
“CMB”, ainavu arhitekte Helēna Gūtmane, “Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS”,
arhitekte Raisa Dmitrijeva, “Komunālprojekts”, Elīna Kreice, “Bonava Latvija”,
arhitektūras veicinātāja Gunta Šnipke, Liepājas būvvalde, Sanita Adlere, Alūksnes
pašvaldība, Inese Aizstrauta, Saeimas deputāte, dizainere Baiba Rulle, dizainere
Edīte Paeglekalne, dizaina veicinātāja Agnese Bule, dizaina veicinātāja un eksperte
Andra Irbīte, būvniece Maija Ozoliņa, ‘Firma L4”, Linda Ozola, “Firma L4”, Marika
Ķērpe, “Firma L4”, Jeļena Osipenko, “LNK Industries”, Elga Zariņa, “RERE GRUPA”,
būvniecības veicinātāja Evija Nagle, Kocēnu pašvaldība, būvniecības veicinātāja
Kitija Gruškevica, Valsts Nekustamie īpašumi, Aiga Kozlova, Auces komunālie
pakalpojumi, Marina Zaharova, “BlueOrange Bank” operacionālās darbības direktore,
Marta Rušmane, Kuldīgas pašvaldība, Elīna Zīle, Kuldīgas pašvaldība, Elvita
Riekstiņa, “LNK Industries”, Liene Kubiļus, VEF Kultūras pils direktore, Konkursa
organizatori: biedrība “Building Design and Construction Council” (BDCC) sadarbībā arī
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Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste, Gunita
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