Idejas radošiem risin jumiem „Viļakas novads – mūsu m jas šodien un rīt!”
2015.gada15.-16.janvārī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautājumu risināšanai, notika
situācijas analīzes un ideju radīšanas aktivitāte “Nākotnes pilsētas spēle” (Future City Game), kuru rīkoja Viļakas
novada dome sadarbībā ar Britu padomi, biedrību „Zināšanu un inovācijas sabiedrība” un SIA „Ķemers
Business Law and Consulting”.
Spēle tiek līdzfinansēta no Norvē ijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas „Kapacitātes
stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvē ijas valsts institūcijām, vietējām un re ionālām
iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas re ionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas
kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3-24/NFI/INP-002)
2.aktivitātes „Vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes uzlabošana” līdzekļiem. Projekta
īstenotājs: Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrija.

Spēles gait rasto ideju kopsavilkums (skat. pievienotos spēles komandu iesniegto ideju aprakstus):
DZELTEN S KOMANDAS IDEJA: „EŽA BODE”
Izveidot veikalu, kurā būtu iespēja vietējiem mājražotājiem un zemniekiem realizēt savu produkciju un
vietējiem iedzīvotājiem to iegādāties.
ORANŽ S KOMANDAS IDEJA: PAUKŠ – PAUKŠ!
Idejas būtība ir integrēt peintbola laukumu Balkanu kalnu kompleksā, noš irot to no klusās/ atpūtas
zonas un piedāvājot gan vietējiem iedzīvotājiem, gan novada viesiem izmantot peintbola pakalpojumus.
Sociālais aspekts – peintbola pakalpojumu saturā integrēti pasākumi valstiskās pašapziņas celšanai, kas
varētu sekmēt jaunsargu un zemessardzes organizāciju kapacitātes stiprināšanu.
ZIL S KOMANDAS IDEJA: „KAULI Š”
Lielāku spēļu laukumu izveide pilsētas zaļajās zonās - pludmalē, skvērā, parkā. Tiek būvētas pilsētas
zaļajās zonās spēļu platformas 3x3 m. Veidoti triju spēļu platformas un spēļu figūras spēlēm: „Šahs”,
„Dambrete”, „Cirks” un tml.
SARKAN S KOMANDAS IDEJA:
FOLKLORAS FESTIV LS „ASAIS DZIEDONIS UN K JU CIL T JS – MARIENHAUZENAS EZIS”
Festivāla mēr is ir apvienot mazos pasākumus, kuri notiek vasaras sezonā, vienā lielā festivālā.
Festivāla ietvaros tiktu prezentēts nemateriālās kultūras mantojums. Festivāls veicinātu cilvēku radošo
izpausmi, saliedētu un būtu lieliska iespēja pavadīt laiku gan ar pazīstamiem cilvēkiem, gan iepazīt
jaunus.
Papildus inform cija par:
Spēles rezultātiem un to autoriem: Olga Abramova, leeda@inbox.lv, tālr. 64507216
„Nākotnes pilsētas spēles” konceptu Latvijā: Vita Brakovska, vita.brakovska@zinis.lv, 29203533
Britu padomes darbību Latvijā un ārvalstīs: Sandra Prince, sandra.prince@britishcouncil.lv

Dzelten s komandas ideja: „EŽA BODE”
Komanda: Andrejs Mieriņš, Madara Jeromāne, Lilija Zondaka, Laura Logina
Idejas apraksts

Izveidot veikalu, kurā būtu iespēja vietējiem mājražotājiem un zemniekiem realizēt savu produkciju un
vietējiem iedzīvotājiem to iegādāties.
Nākotnes plānos veikalam pievienot veikalu uz riteņiem, kas varēs ne tikai piegādāt vietējos ražojumus
uz attālākiem novada nostūriem, bet arī veikt “Lauku groza” piegādes uz lielajām pilsētām, tādejādi
palielinātos pieprasījums, apgrozījums un protams – ienākumi.
Iesaistītās puses:
Veikala izveidē atbalsts ko sagaidām no pašvaldības būtu telpas, kurās būtu iespēja izveidot veikalu,
nelielu noliktavu un biroju.
Noliktava – vieta kur tiek pieņemtas preces un nepieciešamības gadījumā īslaicīgi uzglabātas
pirms pārdošanas veikalā.
Veikals – preču realizācijas vieta.
Birojs – dokumentu kārtošanas vieta, kā arī konsultāciju sniegšanas vieta vietējiem
mājražotājiem un zemniekiem par VID, PVD uc. ar viņu produkcijas realizāciju saistītiem jautājumiem.
Uz ēmēja, kurš veidos veikalu, profils.
Atvērts, komunikabls, iestājas par sava novada attīstību, orientējas uzņēmējdarbībā un lauksaimniecībā.
Reizēm spēj veikt arī maz apmaksātus vai brīvprātīgos darbus. Ir radošs. Prot atrast atbildes uz
jautājumiem, par kuriem pašam nav skaidrības.
Vietējiem m jražot jiem un zemniekiem būtu uzdevums savu ekolo iski tīro saražoto produkciju
( īmiski iznīcināto nezāļu lauku produkti un īniešu ražoto izejmateriālu produkti tiks noraidīti, jo mēs
esam par tīru vidi, ekolo iskiem produktiem un novada izaugsmi ar pašu darbu, nevis īnieša) nogādāt
līdz veikalam un parakstīt nepieciešamos dokumentus lai veikalnieks tos varētu realizēt.
Nepieciešamības gadījumā tiem būs iespēja iegūt informāciju par nepieciešamo dokumentu un pārbaužu
veikšanu savā saimniecībā, lai likumīgi varētu realizēt savu produktu. Šo informāciju varēs iegūt turpat
veikala birojā pie kompetentā uzņēmēja .
P.S.
Mums tik tiešām nav iebildumu pret īniešiem un viņu izstrādājumiem. Mēs tikai vēlamies aizceļot uz
īnu pirms tā ir atceļojusi pie mums.
Vietējais iedzīvot js būs visa projekta galvenais partneris. Ar savu grūti pelnīto naudiņu tas varēs
atbalstīt vietējo produkciju, tādejādi sildot novada ekonomiku un veicinot lielāku finanšu līdzekļu
palikšanu novadā.

Zil s komandas ideja: „KAULI Š”
Komanda: Lilita Šnepere, Terēzija Babāne, Mikus Maksimovs, Jolanta Keiša
Idejas apraksts
Ideja: lielāku spēļu laukumu izveide pilsētas zaļajās zonās - pludmalē, skvērā, parkā. Būvējam pilsētas
zaļajās zonās spēļu platformas 3x3 m. Veidot triju spēļu platformas un spēļu figūras spēlēm : „Šahs”,
„Dambrete”, „Cirks”. Ieguvēji šim projektam:
 imenes ar bērniem
 Pilsētas un novada iedzīvotāji
 Viesi
Problēma: trūkst mēr tiecīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pilsētā, jeb kuram interešu lokam.
Pilsētā ir īpatnība, ka katru jaunizveidotu, iekoptu pilsētas objektu, mē ina demolēt, lai to novērstu, esam
apzinājuši neapzinīgos pilsētas iedzīvotājus un mē ināsim iesaistīt tos krāsošanas darbos. Paši krāsos,
tad nedemolēs.
Risin jumi: zaļās teritorijas sakopšana, iedzīvotāju un viesu motivācija mēr tiecīgai brīvā laika
pavadīšanai.
Ieguvums: Pilsētai un novadam, Novadā neredzēta brīvā laika pavadīšanas iespēja:
 sakārtota vide
 vizuāli pievilcīga teritorija
 lietderīgi pavadīts brīvais laiks dažādu iedzīvotāju grupām.
Lai realizētu projektu, nepieciešami kokmateriāli platformām un spēļu figūrām, tas nozīmē, ka
kokmateriālus meklēsim vienā no lētākajām kokmateriālu ražošanas vietām, SIA „Žīguru MRS”,
aicināsim uz krāsošanas darbiem neapzinīgos pilsētas demolētājus, jo labi tos zinām.
Sadarbība ar:
 ”Žīguru MRSĶĶ
 Viļakas novada domi
 Pilsētas iedzīvotājiem
Pirms projekta pieteikšanas aptaujājām pirmsskolas darbiniekus, domes darbiniekus, jauniešus, visi viņi
teica, ka mūsu:
 Ideja atbalstāma, interesanta , tikai nepieciešama
 Spēļu laukumu drošības nodrošināšana un atbildības noteikšana
 “blēžu” iesaistīšana projekta realizācijā.
Mūsu projektu var realizēt jebkurā pagastā un apdzīvotā vietā.
Komandas vārdā ar ideju dalās Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Lilita Šnepere.

Oranž s komandas ideja: PAUKŠ – PAUKŠ!
Komanda: Lāsma Šolina, Kristīna Pumpa, Anita Šakina, Sabīne Koniševa
Idejas apraksts
Idejas būtība ir integrēt peintbola laukumu Balkanu kalnu kompleksā, noš irot to no klusās/ atpūtas
zonas un piedāvājot gan vietējiem iedzīvotājiem, gan novada viesiem izmantot peintbola pakalpojumus.
Sociālais aspekts – peintbola pakalpojumu saturā integrēti pasākumi valstiskās pašapziņas celšanai, kas
varētu sekmēt jaunsargu un zemessardzes organizāciju kapacitātes stiprināšanu.
Peintbola spēles raksturojums:
 Spēle, ko var spēlēt visu sezonu;
 Aktīva atpūta svaigā gaisā, sacensību azarts un augsts adrenalīna līmenis;
 Piemērots dažāda vecuma cilvēkiem;
 Satuvina bērnus un vecākus;
 Attīsta un nostiprina vienotības sajūtu!
Nepieciešam infrastruktūra:
 Stāvlaukums;
 Siltas ērbtuves ar atseviš iem un aizslēdzamiem skapīšiem;
 Tualetes un dušas ar komfortu;
 Atpūtas zona gan iekšā, gan ārā.
Spēles varianti: Komanda pret komandu (lomu spēles), Karogs, Katrs par sevi, Ievainošana, VIP
personas glābšana, Mājas aizstavēšana, Dzelzsvīri, Duelis
Nepieciešamais invent rs
 Pneimatiskā šautne (195 EUR -499 EUR)
 Aizsargmaska (8.00 EUR -68 EUR)
 Kombinezons (aptv. 30 EUR)
 Aizsarg piederumi un ap ērbi (16 EUR -50 EUR)
 Granātas (9.25 EUR)
 Bumbiņas 50 gab.(25EUR -35 EUR)
Iespējamā palīdzība
 Menedžeris ko piedāvā ĶĶLatvijas Peintbola KlubsĶĶ
 Apmācīšana un konsultēšana
 Piedāvā dažādus nomas komplektus.

Sarkan s komandas ideja:
FOLKLORAS FESTIV LS „ASAIS DZIEDONIS UN K JU CIL T JS – MARIENHAUZENAS EZIS”
Komanda: Elīna Sprukule, Līna Barovska, Lilija Strupka, Juris Prancāns
Idejas apraksts
Festivāla mēr is ir apvienot mazos pasākumus, kuri notiek vasaras sezonā, vienā lielā festivālā.
Festivāla ietvaros tiktu prezentēts nemateriālās kultūras mantojums. Festivāls veicinātu cilvēku radošo
izpausmi, saliedētu un būtu lieliska iespēja pavadīt laiku gan ar pazīstamiem cilvēkiem, gan iepazīt
jaunus.
Ieguvumi novadam būtu tūrisma attīstība, jo svētku programma tiktu izveidota tā, lai radītu
interesi ne tikai Viļakas novada iedzīvotājiem, bet arī tuvākiem un tālākiem kaimiņiem. Veicot
sagatavošanās darbus tiktu sakopta pilsētas teritorija tai skaitā ezera sala. Ieguvums būtu arī vietējiem
iedzīvotājiem, jo katrs brīvprātīgais varētu piedalīties festivāla tapšanā. Lielas iespējas pavērtos
mājražotājiem, kuri savu produkciju varētu tirgot tirdziņā, kurš notiks abas dienas.
Festivāla galvenā tematika pirmajā gadā būtu eži, jo Viļakas pilsētas un novada simbols ir ezis.
Festivāla laikā būtu iespēja iepazīties gan ar eža dzīves stāstu gan pašam izveidot kādu ezi. Pasākums
norisinātos visā pilsētas teritorijā, tāpēc nebūtu lielas drūzmēšanās. Abās dienās darbotos darbnīcas,
kuras būtu piemērotas gan lieliem, gan maziem. Darbnīcās varētu veidot gan ežus, gan apgleznot sejas
un iemācīties kādu deju. Aktīvākie pasākumu apmeklētāji tiktu apbalvoti.
Pirms festivāla būtu jāveic daudz un dažādi darbi, kuri prasītu ne tikai fizisku un morālu atbalstu,
bet arī finansiālu, tāpēc būtu nepieciešams piesaistīt finansējumu. Novadā ir atsaucīgi uzņēmēji un
pretimnākoša domes vadība, tāpēc ar to nebūtu problēmu. Cilvēki ir jāprot ieinteresēt, tad arī darba
grupa būs, kas darīs visu, lai svētki izdotos. Kopā mēs izveidotu bukletus, afišas un svētku logo,
izplānotu visus pasākumus un uzaicinātu kolektīvus.
Ideja varētu būt labs pamats nākošajiem vasaras festivāliem, tāpēc mēs par to noteikti
neaizmirsīsim un centīsimies ar kultūras nodaļu sadarboties, lai mūsu ideja veiksmīgi īstenotos.

