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Viesturs Celminš

Sociologs, Analītisko pētījumu
un stratēģiju laboratorijas pētnieks

,

zīvei klūstot lēnākai, rodas laiks daudz pamatīgāk izplānot nākotnes
ieceres. Tās vairs nav jāīsteno nesaprātīgi īsā laikā, un to labākai rea
lizācijai var piesaistīt jaunus, kārtīgi izglītotus cilvēkus ar mūsdienīgu
un nesamocītu skatu uz lietām. Ar Fulbraita stipendiju Ņujorkā Viesturs Cel
miņš studējis socioloģijas maģistrantūrā The New Schoo/ for Socia/ Research
un kluvis par pirmo īsto pilsētu pētnieku Latvijā. Līdztekus darbam laboratori
jā Viesturs lasa lekcijas RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē, izglī
tojot jaunos arhitektus, kam Latvijā pieder telpas pārraudzības monopols
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