Idejas radošiem risin jumiem „T

rvete - mūsu m jas šodien un r t!”

2014.gada 3.-4.decembrī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautājumu risināšanai, notika
situācijas analīzes un ideju radīšanas aktivitāte “Nākotnes pilsētas spēle” (Future City Game), kuru rīkoja
Tērvetes 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 „Kapacitātes
stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norv ģijas valsts institūcijām, viet jām un reģionālām
iestād m” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un viet jo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas
kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3-24/NFI/INP-002)
2.aktivitātes „Viet jo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes uzlabošana” līdzekļiem. Projekta
īstenotājs: Latvijas Republikas Vides aizsardz bas un reģion l s att st bas ministrija.

Sp les gait rasto ideju kopsavilkums (skat. pievienotos sp les komandu iesniegto ideju aprakstus):
SARKAN S KOMANDAS IDEJA: T RVETES NOVADA DARBA BIRŽA „ES TEV – TU MAN!”

Lai risinātu nodarbinātības un sociālo problēmu mazināšanās jautājumus Tērvetes novadā, projekta mērkis ir
izveidot novadā darba biržu. Kopumā tiktu izveidota vietne internetā, kur sastapties darba devējiem ar
potenciālajiem darba ņēmējiem. Galvenā mērķauditorija ir mazie un vidējie uzņēmumi, mājsaimniecības un
fiziskās personas. No vienas puses visi, kuriem nepieciešams kaut ko paveikt un no otras puses visi, kuri vēlas
nopelnīt.

ORANŽ S KOMANDAS IDEJA: T RVETNIEKS – VIETA ZIEMAS PRIEKIEM
Idejas būtība ir sniegt atpazīstamību v sturiskajam T rvetes centram, kas ietver Cukurkalnu un ap to
robežojošos zemes gabalus, paredzot šo vietu sabiedriskām kopienas aktivitāt m ne tikai pāris reizes
gadā, bet arī ziemas periodā.
DZELTEN S KOMANDAS IDEJA: AKT VS - VESELS
Idejas būtība ir populariz t nu jau par regulārām tapušas viet jo senioru tradīcijas nūjot T rvetes Dabas
parkā – kā nov rojuši viet jie iedzīvotāji, tām ik pa laikam pievienojas arī atbrauc ji. Otra ideja ir veidot
multifunkcionālu stadionu, kas ļautu tajā īstenot dažādas sporta disciplīnas.
ZIL S KOMANDAS IDEJA: NEPAGURSTI CILV CEI LABU DAR T!
Idejas būtība ir atjaunot kādreiz jo Rehabilitācijas centra „T rvete” t lu (Latvijas saulainākajā vietā, kur
aug augstākās priedes ir jābūt mūsdienīgam, modernam atpūtas un veselības centram) un stiprinātu tā
lomu viet jās kopienas attīstībā, izveidojot Multifunkcionālu centru «T rvetes SIABS» - rehabilitācijas
centra «T rvete» partneri.
Papildus inform cija par:
Sp les rezultātiem un to autoriem: Linda Mierlauka, buvvaldetervete@inbox.lv, tālr. 29533614
„Nākotnes pils tas sp les” konceptu Latvijā: Vita Brakovska, vita.brakovska@zinis.lv, 29203533
Britu padomes darbību Latvijā un ārvalstīs: Sandra Prince, sandra.prince@britishcouncil.lv

Sarkan s komandas ideja: T RVETES NOVADA DARBA BIRŽA „ES TEV – TU MAN!”
Komanda: Sandris Laizāns, Viktorija Lagutika, Laura Zeime, Rasma Rapa
Idejas apraksts
Projekta m rķis: Izveidot novadā darba biržu. Kopumā tiktu izveidota vietne internetā, kur sastapties
darba dev jiem ar potenciālajiem darba ņ m jiem.
K p c nepieciešama š da birža:
 Lai risinātu nodarbinātības un sociālo probl mu mazināšanās jautājumus T rvetes novadā,
 Lai risinātu darba sp ka pieeajamību,
 Sekm tu materiālā stāvokļa uzlabošanos
 Veicinātu jaunās paaudzes darba audzināšanu
 Sniegtu pozitīvas emocijas vecākajai paaudzei
Galven m rķauditorija ir mazie un vid jie uzņ mumi, z/s, mājsaimniecības un fiziskās personas,
pensionāri, jaunieši, b rni. No vienas puses visi, kuriem nepieciešams kaut ko paveikt un no otras puses
visi, kuri v las nopelnīt.
Pl not darb bas teritorija ir T rvetes novads, kā arī T rvetes novadam pieguļošās citu novadu
Teritorijas.
Vietnes atrašan s vieta ir internets, iesp jams izveidojot atseviš u sadaļu novada mājas lapā.
Nepieciešam s inform cijas saturs:
 Darbības profils,
 Novada pagasts,
 Vecums un izglītība,
 Kontaktinformācija – tālrunis, e pasts.
Nepieciešamie resursi:
 Darbasp ks - 2 darbinieki, 1. sist mu analīti is, 2. kontaktpersona – informācijas apkopotājs,
 Pietuvinātie novada sociālo dienestu darbinieki,
 «Atsl gas cilv ki» novada pagastos,
 Nauda – finans jums
o !!! liela iesp jamība izveidot projektu nepiesaistot papildus līdzekļus
o Novada domes atbalsts
o ES fondu atbalsts

Zil s komandas ideja: NEPAGURSTI CILV CEI LABU DAR T!
Komanda: Dace Vācere, Anita Kaņepe, Edvīns Upītis, Anita Lešinska
Idejas apraksts
Idejas būtība ir atjaunot kādreiz jo Rehabilitācijas centra „T rvete” t lu (Latvijas saulainākajā vietā, kur
aug augstākās priedes ir jābūt mūsdienīgam, modernam atpūtas un veselības centram) un stiprinātu tā
lomu viet jās kopienas attīstībā, izveidojot Multifunkcionālu centru «T rvetes SIABS» - rehabilitācijas
centra «T rvete» partneri, kas nozīme Sporta aktivitātes, Izglītība, Atpūta, Biedrības un nodibinājumi un
SPA (latīņu valodā nozīm „Sanus per Aquam” jeb “veselība caur ūdeni”). Savus literāros darbus
T rvet ir radījuši: A.Brigadere, J.Jaunsaudrabiņš, .Hānbergs, M.Birze, V.Gr viņš, I.Ziedonis. Uz RC
mazās skatuves ir uzstājušies: E.Smiļģis, Liepājas un Rīgas profesionālie teātru aktieri u.c. inteliģence.
Izaicin jumi, ko pl nots risin t:
 Puse no esošās kas ir neapdzīvota
 Centra klientiem p c procedūrām netiek piedāvātas citas aktivitātes
 RC kai nav pievienotās v rtības = labas mutvārdu reklāmas
 Novadā nav mūžizglītības koordinators
 Novada nevalstiskajām organizācijām novadā nav bāzes vietas
 Darbavietu trūkums
Fakti par T rvetes (Kalnamuižas) sanatoriju:
 uzcelta 1932.gada 24.jūlijā par ziedojumiem kā Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas nodaļas
Kalnamuižas sanatorija
 izmaksāja 2 milj. lati
 152 m gara
 4 stāvi
 380 logi
 ka ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis
Telpu raksturojums:
 visas 75 palātas orient tas uz dienvidiem
 1.stāvā atrodas 167 m2 aktu zāle ar skatuvi
 2.stāvā atrodas 198 m2 damzāle
 3.stāvā atrodas 136 m2 deju zāle, mūzikas telpa un 101 m2 Ziemeļu veranda
Teritorijas priekšroc bas:
 Zemes robežojas ar īpaši aizsargājamo dabas objektu – T rvetes dabas parku
 Netālu atrodas T rvetes ūdenskrātuve
 1460-1480 m dziļumā zem zemes atrodas 45-46o C siltie termālie un minerālūdeņi
Papildus iesp jams:
 Uzkāpt T rvetes pilskalnā
 Apmekl t A.Brigaderes muzeju "Sprīdīši", grāmatniecības muzeju " ipi" un T rvetes senv stures
muzeju "J rumi".
 Silā ir daudz ogu un s ņu
 Makš ernieki var iznomāt laivu Gulbju ūdenskrātuv
 Aktīvās atpūtas cienītāji var izmantot apkārtnes orient šanās sporta kartes
 Ziemā T rvete ir ideāla vieta distanču sl pošanai

Oranž s komandas ideja: T RVETNIEKS – VIETA ZIEMAS PRIEKIEM
Komanda: Inita Roze, Roberts Gorodko, Laura Zalcmane, Anitra Skalbiņa
Idejas apraksts
Idejas būtība ir sniegt atpazīstamību v sturiskajam T rvetes centram, kas ietver Cukurkalnu un ap to
robežojošos zemes gabalus, paredzot šo vietu sabiedriskām kopienas aktivitāt m ne tikai pāris reizes
gadā, kā tas ir šobrīd, bet arī ziemas periodā. Šim nolūkam sp les dalībnieki radījuši arī skaitāmpantu,
ko var izmantot, lai uzrunātu iesp jamos ziemas prieku vietas apmekl tājus.
Ikvienam pa sp kam
Visu p rvar t – tas t rais nieks
Uz mirkli tai dien
Kļūsti t rvetnieks!
Pied v jums - 6 „ŠANAS”
 Sl pošana:
• kalnu
• distanču
 Šļūkšana no kalna
 Slidošana
 Roņošana
 dināšana
 Dzirdināšana
 Bļitkošana
Projekta m rķi:
• Saglabāt tūristu piesaisti ziemas sezonā;
• Piedāvāt gan T rvetes novada iedzīvotājiem, gan arī citiem interesentiem iesp ju aktīvi un
veselīgi pavadīt brīvo laiku ziemas sezonā;
• Populariz t T rvetes novada vārdu un T rvetes v sturisko centru;
• Atdzīvināt T rvetes vārdu plašākā nozīm ;
• Veicināt uzņ m jdarbības attīstību T rvetes novadā;
• Radīt cilv kiem jaunas darbavietas;
• Uztur t sakoptu apkārt jo vidi

Dzelten s komandas ideja: AKT VS - VESELS
Komanda: Arvīds Bruss, Katrīna Freimane, Iluta Piļicka, Ilgmārs Šulcs, Andris V veris
Idejas apraksts
Idejas būtība ir populariz t nu jau par regulārām tapušas viet jo senioru tradīcijas nūjot T rvetes Dabas
parkā – kā nov rojuši viet jie iedzīvotāji, tām ik pa laikam pievienojas arī atbrauc ji. Otra ideja ir veidot
multifunkcionālu stadionu, kas ļautu tajā īstenot dažādas sporta disciplīnas.
Probl ma, kas tiek risin ta ar projekta starpniec bu:
• Iesp ju un informācijas trūkums.
• Patīkami un noderīgi – nūjot.
Nūjošana
• Uzlabo veselību, samazina svaru.
• Nodarbina 90% muskuļu.
• Patīkams laika pavadīšanas veids.
• Piem rots ikvienam!!!
Ieguvums auditorijai:
• Veselības uzlabošanās.
• Uzlabo savstarp jās attiecības starp cilv kiem novadā.
• Papildus ienākumi, ko var veltīt sociālajai aprūpei.
Otra iniciatīva – multifunkcion la stadiona izveide
Vasar
•
•
•
•
•
•
•
•

:
Basketbols;
Futbols;
Volejbols;
Rokasbumba;
Florbols;
Hokejs;
Teniss;
Vieglatl tika.

Ziem :
• Publiskā slidotava;
• Hokejs.

