
 

       

Idejas radošiem risin jumiem „Lab ka dzīve Garciem !” 
 

2014.gada 28.-29.novembrī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautājumu risināšanai, notika 
situācijas analīzes un ideju radīšanas aktivitāte “Nākotnes pilsētas spēle” (Future City Game), kuru rīkoja 
Carnikavas novada dome sadarbībā ar Britu padomi, biedrību „Zināšanu un inovācijas sabiedrība” un SIA 
„Ķemers Business Law and Consulting”. 

Sp le tiek līdzfinans ta no Norv ģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas „Kapacit tes 
stiprin šana un institucion l  sadarbība starp Latvijas un Norv ģijas valsts instit cij m, viet j m un reģion l m 
iest d m” projekta „Latvijas pl nošanas reģionu un viet jo pašvaldību teritori l s attīstības pl nošanas 
kapacit tes palielin šana un attīstības pl nošanas dokumentu izstr d šana” (Nr.4.3-24/NFI/INP-002) 
2.aktivit tes „Viet jo pašvaldību teritorijas attīstības pl nošanas kapacit tes uzlabošana” līdzekļiem. Projekta 
īstenot js: Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrija. 

 
Spēles gait  rasto ideju kopsavilkums (skat. pievienotos sp les komandu iesniegto ideju aprakstus): 
 
ORANŽ S KOMANDAS IDEJA: GARCIEMA GARAIS FESTIV LS 
Ciemam joproj m nav izteikta sava Centra, k  arī savas kult ras dzīves un līdz ar ir jauna ideja, k  
salied t viet jos ciema iedzīvot jus un to viesus - Garciema Garais Festiv ls ir 100% iedzīvot ju 
iniciatīva un tiktu iesaistīti s kot no b rniem līdz senioriem, kas palīdz tu veidot lab ku ikdienas dzīvi 
paš  ciem  un novad . 
DZELTEN S KOMANDAS IDEJA: GARCIEMSTONE/ GARBAGECIEMS 
Galven  probl ma saistīta ar auto novietošanu Garciema teritorij  vasaras sezon  un sakoptas vides 
uztur šanu. Lai risin tu nokļ šanu līdz j rai, komanda pied v  novatoriskus transportlīdzekļus – 
„Garciemstone” auto, vien  braukšanas reiz  paredzot 6 s dvietas. Savuk rt atkritumus izmest “aicin tu” 
kreatīv s miskast s, kuru “ r j  čaula” tiktu izgatavota vides objektu veidol . Par apzinīgu pien kuma 
izpildi personīgo gandarījumu papildin s miskastes “PALDIES” teiciens vai k ds cits jauks p rsteigums 
sadarbīb  ar Latvij  pazīstamiem cilv kiem, m ksliniekiem un inženieriem. 
ZIL S KOMANDAS IDEJA:  SMART FARMS 
Idejas pamat  ir populariz t Garciemu ar vienu labu piem ru visai Latvijai - sak rtot vecu, pamestu un 
nepievilcīgu fermas ku un t s teritoriju, p rv ršot to modern , pievilcīg  kult ras un atp tas telp  
„SMART FARM”. 
SARKAN S KOMANDAS IDEJA:  DABAS KONFERENČU UN KONCERTU Z LE 
Dabas konferenču un koncertu z le spilgti raksturo dabas un zin tnes sinerģiju, kas ir Garciema 
v sturisk s attīstības pamat . Lai nodrošin tu z les eksistenci un finansi lo patst vību, ikdien  šo „zaļo” 
b vi paredz ts izmantot konferenču un semin ru rīkošanai iest d m un uzņ mumiem, kuri grib rīkot 
san ksmes vai semin rus radoš , iedvesmojoš  vid , bet brīvdien s un sv tkos z le p rv rstos par 
kult ras centru viet jiem iedzīvot jiem.   
 
Papildus inform cija par: 
Sp les rezult tiem un to autoriem: In ra Stalidz ne, inara.stalidzane@carnikava.lv, t lr. 29475130 
„N kotnes pils tas sp les” konceptu Latvij : Vita Brakovska, vita.brakovska@zinis.lv, 29203533 
Britu padomes darbību Latvij  un rvalstīs: Sandra Prince, sandra.prince@britishcouncil.lv 



 

       

 
Dzelten s komandas ideja: GARCIEMSTONE/ GARBAGECIEMS  
Komanda: Iļja Kucevalovs, Tam ra Kalniņa, Dace Mazcirīte, riks Šulcs  
 
Idejas apraksts 

Idejas “Garciemstone /Garbageciems jeb Kreatīv  atdošan s” pamat  ir esoš s probl msitu cijas 
risin jums ciem .  

Galven  probl ma saistīta ar Garciema viesu vasaras sezon  nokļ šanu līdz j rai, netrauc jot viet jo 
iedzīvot ju mieru un aiz sevis atst jot tīru un sakoptu vidi.  

Šī brīža situ cijas risin jums - uzst dīt  zīme Nr.522 “St v šanas aizlieguma zona” un bezmaksas 
st vlaukums pie dzelzceļa stacijas, ļauj attiecīgi novietot auto un, t pat, k  viet jie ciema iedzīvot ji, doties 
pastaig  līdz j rai vai ierobežot  skait  piebraukt iesp jami tuvu j rai, atst jot auto tur. Taču šis risin jums iezīm  
n kamo, tikpat svarīgu probl mu => vis  p r j  sezon  iedzīvot jiem pašiem ir liegta gan brīva piekļuve savam 
īpašumam, gan tiesības - brīvi rīkoties ar savu nekustamo īpašumu un to apsaimniekot. 

Situ ciju tiek pied v ts risin t ar maksas iebraukšanas ieviešanu atp tniekiem, iekas to naudu novirzot 
Garciema attīstībai. “Slaveno” zīmi Nr.522 paredz ts aizvietot ar iebraukšanas kontrolpunkta, k  vides objekta, 
izveidi. Ciema izvietojums un iedzīvot ju aptaujas liecina par to, ka sl gt vajadz tu visas iebrauktuves (ne tikai 
Mežciema, bet arī Eža ielu un iebraukšanu no Torņa ielas). Atraktīvu veidu nokļ šanai līdz j rai nodrošin tu 
inovatīvi un ekoloģiski transportlīdzekļi, vien  braukšanas reiz  paredzot 6 s dvietas. Savuk rt atkritumus izmest 
“aicin tu” kreatīv s miskast s, kuru “ r j  čaula” tiktu izgatavota vides objektu veidol , savuk rt funkcionalit ti 
nodrošin tu tehnoloģiski izstr d ts meh nisms atkritumu šķirošanai. Par apzinīg  pien kuma izpildi personīgo 
gandarījumu papildin s miskastes “PALDIES” teiciens vai k ds cits jauks p rsteigums! Šeit pl nota sadarbība ar 
Latvij  pazīstamiem cilv kiem, m ksliniekiem un inženieriem. 

Risin jums => maksas iebraukšana - iebraukšanas iesp jas ar inovatīv , ekoloģisk  transportlīdzekļa 
palīdzību - kreatīv s miskastes. 

Projekta īstenošanas rezult t  Garciem  tiktu ierobežota un limit ta iebrauc ju automašīnu pl sma, taj  
paš  laik  viet jiem ciema iedzīvot jiem ļaujot atkal brīvi piekļ t pie saviem īpašumiem un apsaimniekot tos, 
t pat ļaujot rīkot viet j  m roga pas kumus un neuztraukties par p rlieki lielu automašīnu piepl dumu. 

V sturiski Garciem  jau ir bijusi sl gta iebraukšana, kas viet jiem iedzīvot jiem asoci jas ar jauk m 
atmiņ m. Novit tes līmenis ir rodams nokļ šanas veid  līdz j rai un atp tas kult r , kuru iesp jas līdz šim nebija 
pietiekami pieejamas un nodrošin tas. Laika gait  var tu mainīties arī novatoriskuma materializ cija konkr tos 
vides objektos, pielietojot daž dus materi lus, idejas un iesp jas. 

Nepieciešamais finans jums - pašvaldības budžets ar attiecīgo likumdošanu piem rošanu maksas 
iebraukšanas jaut juma sak rtošanai. Jau tagad ir iesp jams pl not radošos risin jumus inovatīv  
transportlīdzekļa un kreatīv s miskastes vizualiz cijas sagatavošanai, jo ciem  dzīvo zinoši, radoši, aktīvi un 
Latvij  pazīstami cilv ki.  

Lai veiksmīgi nokļ tu līdz idejas realiz cijai, iedzīvot ji jau tagad tiek aicin ti interes ties par Garciema 
attīstības pl na izstr di, izsakot savu viedokli. T pat jau tagad sav s m j s var tu šķirot atkritumus, atkritumu 
apsaimniekot jam l dzot atbilstošus līgumus un atkritumu tvertnes. 

 
 

Inform ciju sagatavoja „Dzelten s komandas” p rst ve Tam ra Kalniņa (Radoš  Biedrība ”Pašizpausme” (RB 
Pašizpausme), rbpasizpausme@inbox.lv) 

 
 
 
 



 

       

 
Zil s komandas ideja: SMART FARMS  
Komanda: Edgars Pudzis, Igo Japiņš, Ilze Tjarve, Laura Vilc ne  
 
Idejas apraksts 
 
Idejas pamat  ir populariz t Garciemu ar vienu labu piem ru visai Latvijai. Sak rtot vecu, pamestu un 
nepievilcīgu fermas ku un t s teritoriju, p rv ršot to modern , pievilcīg  kult ras un atp tas telp . 
„Smart farm” var s izmantot viet jie iedzīvot ji un ciema viesi. Ferm  b s iesp jams apvienot daž das 
izklaides un izglītības iesp jas (koncertz le, izst žu z le, zin tnes centrs, restor ns, u.c).   

Fermas teritorij  b s iesp jams arī izveidot autost vvietas, risinot Garciema sak pin to probl mu par 
transporta pl smu ciem , virzien  uz pludmali un k p m. 

Idejas realiz šanai pl nots piesaistīt jaunos arhitektus, lai viņi dotu risin jumus gan kas renov cijai, gan 
jauno funkciju nodrošin šanai (izst žu z le, atp tas vietas, zin tnes centrs un tml.) 

 
 



 

       

 
 
Oranž s komandas ideja: GARCIEMA GARAIS FESTIV LS 
Komanda: Kristaps Sietiņš, Mudrīte Grundule, Aivars Timofejevs, J nis Krievs 
 
Idejas apraksts 
 
Garciems  attīstīj s 1960. Gados, k  vasarnīcu Rajons, bet 2000. Gadu s kum  ciems s ka attīstīties k  
priv tm ju rajons Pierīg , kur past vīgi s ka dzīvot ar vien vair k iedzīvot ju. 

Garciems ir ļoti slavens ne tikai ar savu „Dabas Parku piej ra” un Parabolisko k pu, bet arī ar   
atpazīstamiem  Kult ras  jomas cilv kiem, kuri par savu dzīves vietu ir izv l jušies  šo ciemu, lai rastu 
mieru no saspringt s ikdienas. Un b tu tikai loģiski,ka ciemam šie Kult ras cilv ki nestu savu 
m ksliniecisko pienesumu un ar savu degsmi sp tu sev pulcin t apk rt viet jos iedzīvot jus. 

Diemž l ciemam joproj m nav izteikta sava Centra, k  arī savas Kult ras dzīves un līdz ar to rad s 
jauna ideja, k  salied t viet jos ciema iedzīvot jus  un to viesus - Garciema Garais Festiv ls ir 100% 
iedzīvot ju iniciatīva un tiktu iesaistīti s kot no b rniem līdz senioriem, kas palīdz tu veidot lab ku 
ikdienas dzīvi paš  ciem  un novad . 

S ksim ar pašu svarīg ko - Ieraugs: Garciema garajos vakaros ejam ciemos, past st m par ideju 

kaimiņiem un izveidojam pas kuma Karogu, k  atpazīšan s zīmi. 

Garciema Garais Festiv ls norisin sies visu gadu, kurš sevī ietvers vair kus pas kumus-  Gada s kum  
tas b s „Garciema sl pojums”, tad  febru ri „Moderno Bud ļu g jiens”  un pavsarī  „Jurģi-Gar žu 
izp rdošana” ,bet  9.maij  „Sezonas atkl šanas sv tki/ siņš” 

Liel  Kulmin cija ir paredz ta  Augusta beig s „Multim kslas Festiv ls –Amfite tris un Uguns skulpt ras” 
,bet  Sezonas nosl guma pas kums-  „ bolu Raža”,kur galvenais p rst vis b s garciemietis Gundars 

boliņš. 

Ciems ar šo jauno Kult ras Festiv lu ieg s-socializ šanos (b rni, ģimenes, seniori); pilnv rtīga un 
kultur la brīv  laika pavadīšanu, pašrealiz ciju,k  arī Latvisko v rtību saglab šanu. 

 

 
 



 

       

 
 
Sarkan s komandas ideja: DABAS KONFERENČU UN KONCERTU Z LE 
Komanda: Kristīne Kalnb rza, M rtiņš Sestulis, In ra Stalidz ne, Agnese Šulca 
 
Idejas apraksts 
 

T  k  garciemiešiem v l aizvien nav vietas, kur pulc ties sv tkos un ikdien , kam r apk rt jo ciemu 
iedzīvot ji var lepoties ar pies tin tu kult ras dzīvi un iesp j m veidot ciešas kaimiņattiecības, ir 
pien cis laiks beidzot šo „robu” Garciema infrastrukt r  aizpildīt. Balstoties uz faktu, ka Garciems 
v sturiski veidojies k  kluss piej ras ciemats dabisk  vid , kur vasarnīcas un m jas b v ja galvenok rt 
zin tnes un kult ras jom  str d jošie, un savas saknes tas v l aizvien nav aizmirsis, uzskat m, ka 
ciema turpm kajai attīstībai j balst s uz v rtīb m, kas vien  veselum  apvieno jaun kos zin tnes 
sasniegumus un dabas v rtības.  
Pirmais solis koncepcijas „Garciems – n kotnes ciems” realiz cij  ir simbols, kas spilgti raksturo dabas 
un zin tnes sinerģiju – dabas konferenču un koncertu z le. Kombin jot dabīgos un modernos 
b vmateri lus, Dangu mež  tiktu konstru ta fut ristiska dizaina „pasīv ” m ja, kuras funkcijas tiks 
nodrošin tas 365 dienas gad , izmantojot tikai atjaunojamos energoresursus. Lai nodrošin tu z les 
eksistenci un finansi lo patst vību, ikdien  šo „zaļo” b vi paredz ts izmantot konferenču un semin ru 
rīkošanai iest d m un uzņ mumiem, kuri grib rīkot san ksmes vai semin rus radoš , iedvesmojoš  
vid , bet brīvdien s un sv tkos z le p rv rstos par kult ras centru, kur viet jie iedzīvot ji un Garciema 
viesi var tu baudīt koncertus, izst des un daž dus citus kult ras pas kumus.   
Apzinoties šī grandioz  infrastrukt ras objekta realiz cijai nepieciešam s ne maz k grandioz s 
izmaksas, kuras nav iesp jams segt tikai no pašvaldības budžeta līdzekļiem vien, liela uzmanība tiks 
veltīta līdzfinans juma mekl šanai, piesaistot lielos uzņ mumus (piem ram, LVM, LMT, Lattelekom, 
kuru sponsor šanas un m rketinga strat ģija pieļauj š du projektu atbalstu), Eiropas fondus, daž dos 
priv tos fondus, kas atbalsta kult ras projektus (piem ram, Borisa un In ras Teterevu fonds, Vītolu 
fonds) un, protams, nav izsl gta arī Latvijas valsts līdzdalība š da projekta realiz cij .  
Uz tikšanos jaun s dabas koncertu un konferenču z les atkl šanas koncert ! 
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