„Kā uzlabot vidi daudzdzīvokļu namu pagalmos?”

Lielās Talkas Pagalmu konkursa noslēgums
5.novembrī, plkst.17.00 (reģistrācija no plkst.16.30)
RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē, Āzenes ielā 18, Ķīpsalā

Pagalmu konkursa rezultātu paziņošana un
seminārs par daudzdzīvokļu namu pagalmu sakopšanu un
labiekārtošanu
Īpaši aicināti iedzīvotāji, kuri iesniedza pieteikumus Pagalmu konkursā,
studenti, kuri vēlas piedalīties pagalmu labiekārtošanas projektu izstrādē un ideju
realizācijas darbos, kā arī nozares profesionāļi, atbalstītāju un citi interesenti.
PROGRAMMĀ:
-

-

Aizraujošas un vērtīgas ainavu arhitektu un vides ekspertu uzstāšanās par
daudzdzīvokļu namu pagalmu vides uzlabošanu,
Pagalmu konkursa uzvarētāju paziņošana,
Radošo darba grupu izveide četru Rīgas pagalmu labiekārtošanas projekta
tālākai izstrādei (iedzīvotāji, studenti, vides eksperti – projekta mentori).
Iepazīšanās un pirmā kopīgā ideju un vēlmju prāta vētra,
Pagalmu video – „Kas (ne)notiek tavā pagalmā?” (trīs pagalmi pirms un
pēc Lielās Talkas 2013.gadā) 1h 20’’

SEMINĀRA LEKTORI UN TĒMAS:
Projekta „Pagalmu renesanse” autori:
Daiga Veinberga un Valda Eglīte (projekta „Pagalmu Renesanse” organizatores)
Edgars Neilands - koku, krūmu kopšana pagalmos,
Agrita Kalnozola - apstādījumu izveide un uzlabošana,
Jolanta Kušnere – rotaļu un sporta laukumu izveide,
Gunta Rozenberga – pagalma mēbeles,
Lauma Garkalne – saimniecības zonas pagalmos.

PASĀKUMA NORISE:
Pulcēšanās no plkst.16.30
Pagalmu video (6’20) ar īsu atskatu uz šogad paveikto trīs Rīgas pagalmos –
Balvu ielā 9, Valdeķu ielā 15, S.Eizenšteina ielā 65
Plkst.17.00 Lielās Talkas Pagalmu konkursa noslēguma pasākuma sākums
(īsas projektu vadītāju un organizatoru uzrunas 2-3min katra + slaidi ar foto fonā,
organizatoru logo):
Anete Lesīte, Lielās Talkas Pagalmu Sakopšanas kustības projekta vadītāja,
Aiva Rozenberga, Rīga/2014 Eiropas Kultūras galvaspilsēta” pārstāve,
Ilze Rudzāte, arhitekte, Jauno Arhitektu kustības pārstāve,
Inga Langenfelde un/vai Daiga Veinberga – ainavu arhitektes, projekts
„Pagalmu Renesanse”,
semināra pieteikšana
plkst.17.10-18.40 Izglītojošs seminārs par daudzdzīvokļu namu problēmām un
risinājumiem
Projekta „Pagalmu renesanse” autoru prezentācijas (katra līdz 15min), pa starpu
katra dalībnieka pieteikšana (kopā 7, secība var mainīties):
Daiga Veinberga un Valda Eglīte (projekta „Pagalmu Renesanse” organizatores)
Edgars Neilands - koku, krūmu kopšana pagalmos,
Agrita Kalnozola - apstādījumu izveide un uzlabošana,
Jolanta Kušnere – rotaļu un sporta laukumu izveide,
Gunta Rozenberga – pagalma mēbeles,
Lauma Garkalne – saimniecības zonas pagalmos.
plkst.18.40 Kafijas pauze 20 min (kafija, tēja, sulas, nelielas uzkodas) pēc
prezentācijām un pirms Pagalmu konkursa uzvarētāju izziņošanas
plkst. 19 Pagalmu konkursa noslēgums un uzvarētāju paziņošana
Iepazīstināšana ar Lielās Talkas Pagalmu konkursa žūriju:
Aiva Rozenberga, Rīga/2014 Eiropas Kultūras galvaspilsēta” pārstāve,

Jānis Lediņš, Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības priekšsēdētājs, Jūrmalas domes
ainavu arhitekts,
Ligita Tomiņa, Rīgas pilsētas būvvaldes galvenā ainavu arhitekte - teritorijas
plānotāja ,
Lauma Līdaka, Pilsētvides Attīstības pārvaldes Pilsētvides plānošanas nodaļas
galvenā teritorijas plānotāja,
Inga Langenfelde, ainavu arhitekte, Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības pārstāve,
Ilze Rudzāte, arhitekte, Jauno Arhitektu kustības pārstāve,
Edgars Vaikulis, Rīgas pilsētas izpilddirektora palīgs,
īss (5-7min) pārskats par iesniegtajiem pieteikumiem( foto, problēmu
uzskaitījums pagalmos, galvenās vēlmes) – runā žūrijas pārstāvji (1-2 cilv.)
plkst.19.15 Lielās Talkas Pagalmu konkursa - 4 Rīgas pagalmu paziņošana
(to veic četri žūrijas pārstāvji kopā ar studentiem - iepriekšējo gadu pagalmu
labiekārtošanas projektu dalībniekiem, aicinot iedzīvotāju pārstāvjus saņemt
laimīgās aploksnes)
plkst.19.30 četru radošo pagalma komandu izveide – iepazīšanās, ideju un vēlmju
„prāta vētra”, tuvāko mērķu nospraušana un vienošanās par pirmo tikšanos klātienē
ar iedzīvotājiem pagalmos tuvāko divu nedēļu laikā,
paralēli tam – iespēja skatīties Pagalmu video „Kas (ne)notiek tavā
pagalmā?” (1h20’, autori: A.Lesīte, I.Tūns, 2013) par trim Rīgas pagalmiem pirms,
pēc un Lielās Talkas laikā (pagalmu video pirmizrāde notika Pagalmu svētku laikā
katrā pagalmā š.g. 27.jūnijā)

Informācijai:
-

Lielā Talka – www.talkas.lv (sadaļā Pagalmi projekta vēsture, foto, video)
Nodibinājuma Rīga 2014 un Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības sadarbības
projekts „Pagalmu renesanse” – www.riga2014.laab.lv
Sekojiet info un notikumu gaitai arī: www.riga2014.org

Pasākumu organizē:
biedrība „Pēdas.LV” (Lielās Talkas Pagalmu sakopšanas kustība), Jauno Arhitektu
kustība, Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība.
Pasākums notiek ar Rīga 2014 Eiropas kultūras galvaspilsēta atbalstu

Kontaktpersonas:
Anete Lesīte, Lielās Talkas Pagalmu Sakopšanas projekta idejas autore un vadītāja
(mob.29123464, anete.lesite@gmail.com, pagalmi@talkas.lv)
Ilze Rudzāte, arhitekte, Jauno Arhitektu kustības pārstāve
(+371 29 445132, e-pasts: ilze.rudzate@gmail.com)
Inga Langenfelde, ainavu arhitekte, Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība
(mob. 29 777596, e-pasts:inga.langenfelde@inbox.lv)

.

