Stiprina

29. un 30. SEPTEMBRIS,
2021

RĪGA/DAUGAVA 2026

PROGRAMMA
Visi pasākumi notiek saskaņā ar epidemioloģisko situāciju valstī. Ieeja
pasākumā tikai ar derīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai
izslimošanas faktu.
Norādītie laiki un dalībnieku uzstāšanās secība ir provizoriska un var tikt
mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

29. septembris, trešdiena
PREZENTĀCIJU UN DISKUSIJU DIENA
Spīķeru koncertzāle

9:00 – 9:30

Reģistrēšanās

9:30 – 10:00

Pasākuma atklāšana

• Vilnis Ķirsis (Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks)
• Hannes Tordengren (Zviedrijas vēstniecības otrais sekretārs)
• Neils Balgalis (Grupa93)

10:00 – 10:30

XXI gadsimta krastmala

• Dienvidu kaimiņi un ko mums no viņiem mācīties?
Živilė Šimkutė (MASH Studio, Lietuva)
• Nākotnes mobilitāte – kurp soļot Rīgai?
Ģentes un Rīgas mobilitātes ekosistēmu salīdzinājums.
Angelo Meuleman (Beļģija)

10:30 – 12:00

Rīgas mobilitāte un krastmala

Pilsētu mobilitātes nākotne balstīsies uz dažādu transporta sistēmu kopumu,
kuras savienotas vienotā tīklā ar viedtālruņu tehnoloģijām.
Kādas ir Rīgas iespējas un kā tas ietekmēs Daugavas krastmalu?
• Mikro un makro mobilitāte ērtā pilsētvidē.
Kristiāns Godiņš (Autotransporta direkcija)
• Rīgas apļi. Jānis Meirāns (rīdzinieks)
• Kā 5G un sensori var palīdzēt attīstīt ilgtspējīgu Rīgu / krastmalu.
Rihards Rudzītis (LMT)
• Gājēju un velosipēdistu kustība – Rīgas nezūdošās iespējas.
Viesturs Laurs (IE.LA)
• Sabiedriskais transports Daugavas krastmalā.
Džineta Innusa (Rīgas Satiksme)
• Jaunā mobilitāte – kāpēc kopiena ir nozīmīga un kā to iesaistīt?
Vladimirs Reskājs (Carguru)
• Krastmala cilvēkiem 2026. Gunita Piterāne (Pilsēta cilvēkiem)
Projektu idejas: “Krastmalā ar makšķeri”. Jānis Sperga

12:00 – 13:00

Lielie infrastruktūras projekti un to ietekme

Lielo infrastruktūras objektu izbūve būtiski izmainīs Daugavas krastmalu.
Jauni savienojumi un jaunas iespējas. Kā veidot sadarbību ar iesaistītajām pusēm.
• Sumida ūdensmala Tokijā – Tobu Dzelzceļa un Sumida apkaimes
sadarbības projekts (videoprezentācija).
Tadashi Iwamoto / Taichi Goto / Ichita Fukuda (Japāna)
• Rail Baltica tilts – Daugavas krastu savienošanai un mobilitātei.
Einārs Jaunzems / Andis Linde (Eiropas Dzelzceļa līnijas / BERERIX)
• Rīgas zaļā infrastruktūra – mūsu atbildība.
Anita Skudra (Rīgas meži)
• Vanšu tilta pārbūves darbi – kā savienot un savietot?
Jānis Vaivods (Rīgas domes Satiksmes departaments)
• Ģenerāļa Radziņa krastmalas neparastās pārvērtības – ko sagaidīt jau 2023. gadā?
Mārtiņš Slimbahs (Rīgas domes Publiskās infrastruktūras attīstības pārvalde)
• Gājēju ielas izveide Rīgas Centrāltirgū – ieguvums stacijai, tirgum un krastmalai.
Māris Skudra (Rīgas Centrāltirgus)

13:00 – 14:00

Pusdienas un krastmalas apskate

14:00 – 15:30

Krastmalas attīstības projekti

Tuvāko desmit gadu laikā Daugavas krastmalā iecerēta virkne apjomīgu projektu,
kuri ienesīs jaunas vēsmas pilsētas centrālajā daļā. Kādas ir šo projektu ieceres,
kādi veidosies savstarpējie savienojumi? Kopējās intereses.
• Preses Nama kvartāls – Kreisā krasta balsts.
Giedrius Bernotas (Lords AB Asset Management)
• Augstākais tornis Eiropas Savienībā.
Mariss Mežgals (LVRTC)
• Zaķusalas dienvidu daļa – jauns, moderns un ilgtspējīgs dzīvojamais kvartāls.
Mikus Freimanis / Mārtiņš Vonda (Merks)
• Krasta City iedvesmas straumē.

Ricardo Paternina / Gints Vanders (Hepsor)

• Kāpēc izkāpt Daugavas labajā krastā.
Juris Pētersons (Riga Port City)
• Rīgas autoostas attīstība – jauna publiskā ārtelpa un iespējas.
Pēteris Bajārs (Outofbox)
• Ūdens transports Daugavā – mīti un realitāte.

Kristaps Kaugurs / Egons Bērziņš / Jurijs Kondratenko (Rīgas domes
Pilsētas attīstības departaments / Rīgas Tehniskā universitāte / Grupa93)

Projektu idejas: “Diļļu spēks”. Laura Kindzule

15:30 – 16:30

Latvijas pilsētu pieredze un
neparastās idejas Daugavas krastmalai

Latvijas pilsētu pašvaldības uzkrājušas savdabīgu pieredzi, veidojot savu
pilsētu krastmalas. Ko varam mācīties no procesa, kādi ir kopīgie izaicinājumi,
veiksmīgie risinājumi? Savukārt ideju konkursā “Atlūzusī krastmala” saņemtas
vairāk kā 100 idejas – kādas tās bija?
• Četri krasti. Dace Stūre (Jelgavas pilsētas pašvaldība)
• Liepāja. Ceļš uz jūŗu. Uģis Kaugurs (Liepājas pilsētas pašvaldība)
• Gauja – Valmieras centrālā iela.
Andris Klepers (Valmieras pilsētas pašvaldība)
• Ventspils / Venta 30+.

Daiga Dzedone / Inga Apmane (Ventspils pilsētas pašvaldība)

Projektu idejas: “Drosmes māja”. Raivis Sīmansons

16:30 – 17:30

Ceļamaize rītdienai –
lielā bilde un mazo soļu stratēģija

Prezentācija un diskusija – ko sagaidām no hakatona rezultātiem.
Apaļā galda diskusija

Inese Andersone, Kārlis Lakševics, Dace Kalvāne un Pauls Timrots

30. septembris, ceturtdiena
DARBISTABA UN REZULTĀTI
Rātslaukums

08:30

Pulcēšanās pie Rātsnama
un iepirkšanās ratiņu tests

Spīķeru koncertzāle

09:00 – 14:00 Hakatona komandu darbs
15:00 – 17:30

Hakatona rezultātu prezentācija
un uzvarētāju apbalvošana

• Gēteborga un ūdensmala 21. gadsimtā. Carl Mossfeldt (Zviedrija)

17:30 –

Noslēguma vārdi un MadCity ballīte

Jautājumi?
e-pasts: info@madcity.lv

Zvani/raksti/Whatsapp:

+371 27 373 939

Facebook:

https://www.facebook.com/MadCityRiga/

Apskaties:

www.madcity.lv

