
 

 

Idejas Rīgas plānošanas reģiona identitātes noteikšanai 
 
2010.gada 16.-17.novembrī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautājumu risināšanai, notika 
situācijas analīzes un ideju radīšanas aktivitāte “Nākotnes pilsētas spēle” (Future City Game), kuru rīkoja 
Latvijas Pilsoniskā alianse projekta “MĒS♥NVO” ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda un LR Tieslietu 
ministrijas atbalstu sadarbībā ar biedrību „Zināšanu un inovācijas sabiedrība”. Spēles dalībnieku uzdevums bija 
rosināt radošus priekšlikumus Rīgas plānošanas reģiona identitātes noteikšanai un stiprināšanai. 
 
Spēles gaitā radīto ideju kopsavilkums (skat. pievienotos spēles komandu iesniegto ideju aprakstus): 
 
Projekts „Atvērtie jumti” 
Komanda: Jānis Siliņš, Māris Pauliņš, Ieva Lorence, Rolands Irklis 
Projekts „Atvērtie jumti” – izveidots tūrisma un atpūtas komplekss, kas būtu izveidots uz Vecrīgas jumtiem. 
Projekta ietvaros būtu izveidotas platformas gan Rīgā, gan katrā Rīgas reģiona pilsētā, kuras būs veltītas katrai 
no cilvēka maņām, kā arī papildus atrakciju parki un piedzīvojuma iespējas. Šis būtu ne tikai Eiropā lielākais 
atpūtas parks uz jumtiem, bet gan visā pasaulē. Projekta unikalitāte saistās ar daudzajām platformām, kurās 
var izbaudīt visas zemāk minētās aktivitātes. 
 
Projekts „Pūpēžu vākšana” 
Komanda: Gunta Kelle, Liene Valdmane, Edmunds Cepurītis, Laura Bužinska 
Ar radošumu aplūkojot Rīgas plānošanas reģiona kontūru, ir redzama tā līdzība ar sprāgstošu pūpēdi, tādēļ 
pūpēdis tika izvēlēts par šīs idejas simbolu. Komandas ideja paredz rast asprātīgus, dzīvus un saistošus 
stāstus, kas saistīti ar noteiktiem objektiem, kuri tiek nosaukti par pūpēžiem. Tādā veidā jebkuru nomaļu vietu 
būtu iespējams padarīt par tūrisma objektu, kurus apvienojot kopējā sistēmā rastos interesants un oriģināls 
tūrisma piedāvājums. Lai šo mērķi īstenotu, vispirms sadarbojoties ar dažādu pašvaldību skolām, muzejiem, 
viesu mājām un citiem ieinteresētajiem izveidot konkursu, kurā jebkurš reģiona iedzīvotājs var iesūtīt savus 
stāstus, kas saistās ar noteiktām reģiona vietām – jo nomaļākām, jo labāk. Lai mudinātu cilvēkus piedalīties, 
pirmos stāstus iegūsim no dažādiem pazīstamiem cilvēkiem, rakstniekiem, politiķiem, mūziķiem u.c.  
 
Projekts „Saules un laimes pilsētiņa” 
Komanda: Vilnis Manfelds, Kristīne Aizpuriete, Sandra Bērziņa, Ilona Stalidzāne, Ieva Galuza 
 
„Saules un laimes pilsētiņa” – esošas infrastruktūras izmantošana Rīgas plānošanas reģiona koncentrētas 
identitātes paušanai, kas vērsts uz sociālā kapitāla, dabas un etnogrāfisko resursu nozīmes uzsvēršanu Rīgas 
plānošanas reģionā. „Radošie stāvi” - ekspozīcijā izstādītas visas Latvijas dabas veltes – koks, augi – ziedi, 
sēnes utt., dūņas, kūdra, dolomīts, smiltis, dzintars, ūdens, dzīvnieki – aitas, kazas, govis, zirgi utt. Turpat 
Radošajos stāvos piedāvāt darboties un veidot reālas lietas no šiem dabas materiāliem, ko var izmantot gan 
pašas pilsētiņas aprīkošanai un vajadzībām, gan labdarībai, gan kādam citam konkrētam mērķim. Bērnu 
zinātnes centrs – izmantojot Rīgas plānošanas reģionā pieejamos dabas un citus resursus, tiek veidotas 
darbnīcas zinātnes atklājumu tuvākai iepazīšanai (piemēram, no dažādiem produktiem – augiem, dūņām, piena 
utt. veidot dažādus kosmētiskos līdzekļus – ziepes, skrubjus, losjonus, krēmus).  
 
 
Papildus informācija par: 
Rīgas plānošanas reģiona spēles rezultātu turpmāko pielietojumu: Dace Grīnberga, dace.grinberga@rpr.gov.lv, 
29404788 
„Nākotnes pilsētas spēļu” rīkošanu Latvijā: Vita Brakovska, vita.brakovska@zinis.lv, 29203533 
Britu padomes projektu „Radošās pilsētas”: Ilze Saleniece, ilze.saleniece@britishcouncil.lv, 67504107 
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Projekts „Atvērtie jumti” 
Komanda: Jānis Siliņš (partnerība „Zied Zeme”), Māris Pauliņš (Latvijas Krievijas iniciatīvu centrs), Ieva 
Lorence (Latvijas Vides zinātnes studentu apvienība), Rolands Irklis (jurists, partiju apvienība „Vienotība”) 
 
Projekts: „Atvērtie jumti” – izveidots tūrisma un atpūtas komplekss, kas būtu izveidots uz Vecrīgas jumtiem.  
 
Projekta ietvaros būtu izveidotas platformas gan Rīgā, gan katrā Rīgas reģiona pilsētā, kuras būs veltītas katrai 
no cilvēka maņām, kā arī papildus atrakciju parki un piedzīvojuma iespējas. Šis būtu ne tikai Eiropā lielākais 
atpūtas parks uz jumtiem, bet gan visā pasaulē. Projekta unikalitāte saistās ar daudzajām platformām, kurās 
var izbaudīt visas zemāk minētās aktivitātes. 
 
Norise, projektā ietvertās aktivitātes: 
1.Uzzināt: 

• Skursteņslauķis kā gids; 
• Ekskursiju iespējas gan skolēniem izglītojošās (piem., par Latvijas vēsturi), gan visiem interesentiem, 
iekļaujot dažādas tēmas; 
• Tematiskās platformas – zinātnes, fotostudijas, svētku, «zaļā», deju, veselības u.c. Zinātnes platformā 
būs iespēja iepazīties ar jaunākajiem atklājumiem, veikt eksperimentus un iepazīt Latvijas zinātniekus un 
izgudrojumus. Fotostudijā varēs nobildēties ar šiem zinātniekiem. Svētku platforma tiks noformēta attiecīgi 
tuvu esošajiem svētkiem, gan arī svētkos būs tradicionālās atrakcijas, piemēram, Lieldienās būtu olu 
ripināšanas sacensības, olu krāsošana utt. „Zaļajā” platformā cilvēki tiks izglītoti kā savu ikdienu padarīt 
videi draudzīgāku, neieguldot līdzekļus un laiku. Deju platformā interesentiem būs iespēja iepazīties ar 
dažādu stilu deju soļiem. Veselības platforma paredzēta, lai iepazītos ar dabiskiem augiem, dažādu 
slimību ārstēšanai, saņemt konsultācijas, būs iespēja iepazīties ar ārstniecisko vingrošanu u.tml.; 

2.Redzēt: 
• Pastaigas. Būs iespēja ne tikai atrasties uz horizontālas platformas, bet arī izdzīvot piedzīvojuma 
bagātu pastaigu pa vertikāliem jumtiem u.c. veida pastaigas; 
• Skatu laukumi. Vairākās platformās būs ierīkoti skatu laukumi, lai apmeklētājiem būtu vieta, kur 
iemūžināt atmiņas; 
• «Staro Rīga». Dažāda veida gaismas spēles gan uz jumtiem, gan vietās, kur vislabāk ir vērot no 
jumtiem; 

3. Dzirdēt: 
• Torņu mūzika. Uz jumtiem būs iespēja klausīties torņu mūziku, kas tiek atskaņota no dažādām vietām; 
• Baznīcu zvani. Apmeklētājiem noteiktās dienas stundās būs iespējams dzirdēt baznīcas zvanu skaņas; 
• «Izkliedz savu sāpi». Aktivitāte norisināsies starp torņiem, kuri būs izvietoti visās Rīgas reģiona 
pilsētās, tādejādi radot kopības sajūtu sasaucoties; 

4. Nogaršot: 
• Restorānu tīkli. Apmeklētājiem būs iespēja pēc pastaigām doties uz kādu restorānu un baudīt garšīgu 
maltīti ar skatu uz Vecrīgu; 
• Kultūru platformas. Šajā platformā ir iespēja nobaudīt dažādu kultūru virtuves  - Austrumu virtuve, 
Latviešu tradicionālā u.c. 

5.Piedzīvot: 
• Aktīvā atpūta- Uz platformām būs novietoti aktīvās atpūtas laukumi, kur var nodarboties ar dažādiem 
sporta veidiem. Kā arī izveidota alpīnistu siena, ar kuras palīdzību ir iespēja nokļūt uz jumta; 
• Relaksējoša atpūta. Un šīs platformas būs novietotas saunas, masāžas saloni, gan atpūtas krēsli, gan 
baseini, kur var atpūsties pēc grūtas darba dienas. 

 
Mērķis: izveidot patīkamu, unikālu atrakciju un atpūtas parku virs Vecrīgas, uz jumtiem, tādejādi padarot 
unikālu šo parku, iekļaujot daudzas dažādas atrakcijas, ar kuru palīdzību Rīga un tās reģions būtu pazīstams 
visā pasaulē. Sabiedrības viedoklis: tika aptaujāti respondenti, no kuriem lielākā daļa atbalstīja šādu ideju 
realizāciju, respondenti izteica lielu prieku pa šādu ideju. Rezultāti: sekmēta Rīgas reģiona atpazīstamība un 
būtiska tūristu skaita palielināšanās gan Rīgā, gan citās Rīgas reģiona pilsētās. Izveidota unikāla Rīgas reģiona 
identitāte – pilsētas uz jumtiem. 
 
Informāciju sagatavoja „Dzeltenās komandas” pārstāve: Ieva Lorence, e-pasts: 
Ieva.lorence@lvzsa.lv 



 

 

 
Projekts „Pūpēžu vākšana” 
Komanda: Gunta Kelle (IMKA Latvija), Liene Valdmane (reklāmas uzņēmums „Samta bruģis”), Edmunds 
Cepurītis (Literārās izglītības un jaunrades atbalsta biedrība), Laura Bužinska (skolotāju, izglītības ekspertu un 
viņu domubiedru sadarbības tīkls „Nākotnes skola”) 
 
„Pūpēžu vākšana” – iespēja veidot Rīgas reģiona identitāti. 
 
Rīga un tās reģions ir atpazīstamākā un ekonomiski spēcīgākā Latvijas daļa, kas turklāt piesaista vislielāko 
ārvalstu un arī pašmāju tūristu interesi. Tomēr neskatoties uz lielo kultūras bagātību, joprojām ir grūti noformulēt 
šī reģiona identitāti – jo tas gluži vienkārši ir pārāk daudzveidīgs. Lai to risinātu, piedāvājam ideju, kas atklātu 
reģionā esošās vērtības, vienlaicīgi veicinot vienmērīgāku attīstību un iedzīvotāju aktīvāku iesaistīšanos reģiona 
dzīvē. 
 
Ar radošumu aplūkojot Rīgas plānošanas reģiona kontūru, ieraudzījām līdzību ar sprāgstošu pūpēdi, tādēļ to arī 
izvēlējāmies par šīs idejas simbolu. 
 
Mūsu ideja paredz atrast asprātīgus, dzīvus un saistošus stāstus, kas saistīti ar noteiktiem objektiem, kurus 
nosauksim par pūpēžiem. Tādā veidā jebkuru nomaļu vietu būtu iespējams padarīt par tūrisma objektu, kurus 
apvienojot kopējā sistēmā rastos interesants un oriģināls tūrisma piedāvājums. 
 
Lai šo mērķi īstenotu, vispirms sadarbojoties ar dažādu pašvaldību skolām, muzejiem, viesu mājām un citiem 
ieinteresētajiem izveidot konkursu, kurā jebkurš reģiona iedzīvotājs var iesūtīt savus stāstus, kas saistās ar 
noteiktām reģiona vietām – jo nomaļākām, jo labāk. Lai mudinātu cilvēkus piedalīties, pirmos stāstus iegūsim 
no dažādiem pazīstamiem cilvēkiem, rakstniekiem, politiķiem, mūziķiem u.c.  
 
Iespējamās pūpēžu stāstu kategorijas: 

• Mīlestības stāsti (par pirmo tikšanos, skūpstu, randiņu vietām, bildināšanu u.c.) 
• Joku stāsti (dažādi smieklīgi atgadījumi) 
• Traģiskie un spoku stāsti (par slepkavībām, spokošanos) 
• Blēņu stāsti (dažādi izdomāti notikumi) 

 
Stāsti ik pa laikam tiktu vērtēti (gan žūrijas, gan skatītāju iesaistīšana) un uzvarētāji saņemtu balvas no 
iesaistītajiem uzņēmumiem – viesu mājām, atpūtas kompleksiem un citiem iesaistītajiem – uzvarētājiem tiek 
dota iespēja apceļot reģionu. 
 
Kad iesūtīts pietiekami daudz stāstu, tiktu veidoti tematiskie maršruti, īpašu uzmanību pievēršot ārzemju 
ceļotāju interesēm. Būtiski izveidot kvalitatīvu, viegli uztveramu un ērtu māja slapu, kurā iespējams atrast visu 
par pūpēžiem – gan pašus stāstus, gan ceļotāju aprakstus par saviem piedzīvojumiem tajos.  
 
Svarīgi nodrošināt arī pūpēžu kopšanu – tā ir vietējo iedzīvotāju iesaistīšana šo īpašo vietu apkopšanā un 
popularizēšanā – tas būtu pamats brīvprātīgā darba attīstībai reģionos. 
 
Ar šo projektu ceram panākt reģiona nomaļu attīstību, piesaistot tūristus līdz tam neapgūtām vietām un 
dažādojot tūrisma piedāvājumu gan pašā Rīgā gan tās apkārtnē (tā sauktie vienas dienas maršruti) Kā papildus 
mērķi ceram sagaidīt investīciju pieaugumu perifērijā un reģionā kopumā, jo būsim panākuši, ka tas kļūst 
savdabīgā veidā interesants uzņēmējiem. Ne mazāk svarīga ir arī pašu iedzīvotāju iesaiste projektā, kas 
veicinātu viņu apzināšanos kā Rīgas reģiona sastāvdaļu. 
 
Prognozējam, ka ar laiku no visām šīm aktivitātēm arī izveidosies savdabīga reģiona identitāte, kas ir svarīgs 
nosacījums tā attīstībai. 
 
Informāciju sagatavoja „Oranžās komandas” pārstāvis Edmunds Cepurītis. 



 

 

 
Projekts „Saules un laimes pilsētiņa” 
Komanda: Vilnis Manfelds (VAK), Kristīne Aizpuriete (konsultante, uzņēmēja), Sandra Bērziņa (biedrība 
„Latvijas sievietes zinātnē”), Ilona Stalidzāne (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments), Ieva 
Galuza (Latvijas Valodas aģentūra) 
 
Laimes un saules pilsētiņas atrašanās vieta - Brīvdabas muzejs vai Mežaparks vai kāda izbijusi rūpnīcas 
teritorija. 
 

� Ņemot vērā, ka vēlamies šeit izveidot dažādu objektu attēlošanu, iesaistot dažādas atraktīvas lietas, 
tad paralēli dabas objektiem (Ķemeru purva taka, Baltā kāpa, Čižu purvs utt), muzejiem, māksliniekiem, 
lauku sētām, būtu jāparādās arī sporta objektiem – Siguldas bobsleja trase, Aerodium, Meža kaķa u.c. 
trases, vieta, kur var lekt ar izpletņiem utt.  

� Interešu tūrisma kartes  - kultūras cienītājiem, sporta cienītājiem, velotūristiem, aktīvās atpūtas 
piekritējiem, ūdens tūrisma cienītājiem, izbraucieni ar jahtām utt. Vēl te varētu būt norādītas vietas 
Rīgas reģionā, kur atrodas dažādas darbnīcas, ražotnes utml., kur tiek izmantoti Latvijas dabas 
materiāli. 

� Kā papildu pakalpojumu var nodrošināt izbraukšanu uz dažādiem objektiem grupām vai individuāli. 
 
„Saules un laimes pilsētiņa” – esošas infrastruktūras izmantošana Rīgas plānošanas reģiona koncentrētas 
identitātes paušanai, kas vērsts uz sociālā kapitāla, dabas un etnogrāfisko resursu nozīmes uzsvēršanu Rīgas 
plānošanas reģionā.  
 
„Radošie stāvi” - ekspozīcijā izstādītas visas Latvijas dabas veltes – koks, augi – ziedi, sēnes utt., dūņas, 
kūdra, dolomīts, smiltis, dzintars, ūdens, dzīvnieki – aitas, kazas, govis, zirgi utt. Turpat Radošajos stāvos 
piedāvāt darboties un veidot reālas lietas no šiem dabas materiāliem, ko var izmantot gan pašas pilsētiņas 
aprīkošanai un vajadzībām, gan labdarībai, gan kādam citam konkrētam mērķim.  
 
Bērnu zinātnes centrs – izmantojot Rīgas plānošanas reģionā pieejamos dabas un citus resursus, tiek 
veidotas darbnīcas zinātnes atklājumu tuvākai iepazīšanai (piemēram, no dažādiem produktiem – augiem, 
dūņām, piena utt. veidot dažādus kosmētiskos līdzekļus – ziepes, skrubjus, losjonus, krēmus).  
 

� No koka grebt karotes, veidot dažādas mēbeles (krēslus utt.), putnu būrīšus, rotaļlietas utt. Var 
padomāt, vai priekšmetus nevar veidot sezonāli, piemēram, putnu būrīšus pavasarī utt.  

� No dažādiem produktiem – augiem, dūņām, piena utt. veidot dažādus kosmētiskos līdzekļus – ziepes, 
skrubjus, losjonus, krēmus  

� No smiltīm un ūdens – stiklu, stikla apgleznošana 
� No augiem, ziediem – floristika, dažādi zālīšu uzlējumi, ārstniecisko augu pielietošana utt.  
� No vilnas – dzija, krāsot dziju ar dabīgām krāsvielām, adījumi, tamborējumi 
� Aušana – jostās, grāmatzīmēs utt. Ieaust etniskos rakstus, mācīties to nozīmi  
� No kūdras -  
� No dolomīta –  
� No izaudzētā – cept maizi, siet sieru  utt. 
� Viena darbnīca būtu zinātniskie eksperimenti ar atsevišķām dabas veltēm 

 
Laimes kaltuve: interesenti no sev vēlamā materiāla – dolomīta, stikla, koka utt. Izveido saules zīmi (te jābūt 
sagatavēm). 
 
Partneri: LR Izglītības un zinātnes ministrija, Tūrisma attīstības valsts aģentūra, Zinātniskās iestādes, Dabas, 
Medicīnas muzejs u.c., Latvijas valsts meži, Rīgas meži, Lauku un amatnieku sētas u.c., ražotāji (uzņēmumi), 
ar kuru palīdzību mēs popularizēsim Latvijā veidotos produktus. 
 
Sponsori: privātie uzņēmumi un fondi 
 
Personāls: biedrības, zinātnieki, amatnieki, administratīvie darbinieki. 


