PASĀKUMA PROGRAMMA*
1 DIENA
09:00-09:03

pasākuma atklāšana – ledlauzis
Jānis Vilnītis, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs
Neils Balgalis, Grupa93

I daļa “Mājoklis ārpus Rīgas – reģionu pieredze un nākotnes iespējas” Pašvaldību un valsts
mājokļa politikas nozīme, praktiskā pieredze, pieejams mājoklis, īres mājoklis, attīstības instrumenti

09:03-09:40

Gunārs Ansiņš, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un
sadarbības jautājumos
Jānis Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Jānis Baiks, Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs
Pēteris Strautiņš, “Luminor” bankas galvenais ekonomists
Artis Grīnbergs, Ekonomikas ministrija, ekonomikas ministra padomnieks ekonomikas jautājumos

09:40-10:15

diskusija un jautājumi
vingrošanas pauze 5 min.

II daļa “Mājokļa tirgus tendences Liepājā – vai ātra izaugsme?” – nekustamā īpašuma
speciālisti, īpašumu attīstītāji par vajadzībām un tendencēm, iedzīvotāju pirktspēju, uzņēmēju un
pašvaldības attiecību modeļiem

10:20-10:55

Mareks Kļaviņš, SIA «Bonava Latvija» valdes priekšsēdētājs
Edijs Sproģis, Latio, Kurzemes reģiona vērtēšanas biznesa attīstības speciālists,
vērtēšanas speciālists
Andra Feldmane, Dr. oec., LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos
Sandra Treija, RTU Arhitektūras fakultātes profesore
Kristaps Kaugurs, pilsētplānotājs

10:55-11:25

diskusija un jautājumi
bumbas pauze 5 min.

III daļa “Pievilcīgs, pieejams un energoefektīvs mājoklis – arhitektu un pilsētplānotāju
skatījums” dažādais mājoklis, kombināciju iespējas, sadarbības iespējas

11:30-12:05

Juris Poga, Latvijas Arhitektu savienības prezidents
Ģirts Runis, SIA Landshape
Mārtiņš Ošāns, MARK arhitekti
Zanda Lapsa, Valmieras pilsētas arhitekte
Dina Suhanova, arhitekte, projektu vadītāja un kuratore

12:05-12:35

diskusija un jautājumi
pusdienu pauze

* Programma un dalīnieku saraksts tiks papildināti tuvojoties hakatonam, šī ir 15. marta versija

IV daļa - diskusija “Latvijas pieredze dzīvojamo kvartālu veidošanā”
diskusiju vada Uģis Kaugurs, Liepājas pilsētas arhitekts
Gundars Vīksna, arhitekts
Sergejs Ņikiforovs, arhitekts
Toms Kokins, arhitekts, lektors, Ūmeo Arhitektūras skola
13:30-14:30
Niklāvs Paegle, arhitekts, ĒTER
Ventis Didrihsons, arhitekts
Liene Adumāne-Vāvere, RUUME arhitekti

2 DIENA
Ekspertu komandu darbs
09:00-13:00

Iespējamie risinājumi, skices, prezentāciju sagatavošana. Projekta detaļas. Ieviešanas
veiksmes faktori. Katalizatora efekts. Uzņēmējdarbības iespējas

14:00-15:00

Rezultātu prezentācija un apbalvošana

Pilsētplānošanas hakatons “Mājoklis un jūra” notiks tiešsaistē, trešdien, 17. martā un
ceturtdien, 18. martā, no plkst. 9:00 līdz 15:00. Divas dienas veltītas tēmai “Mājoklis Latvijā
(ārpus Rīgas metropoles areāla) - pārdroši sapņi vai reāla reģionu attīstības iespēja?”.
Uzbūvēt, pārdot vai nopirkt jaunu mājokli, kurš atrodas tālāk par 50 km no Rīgas, ir izaicinājums. Vienlaicīgi kvalitatīva, energoefektīva mājokļa pieejamība veido pamatu vietu un
reģionu attīstībai. Kā nodrošināt jaunu mājokļu celtniecību ārpus Rīgas - sabalansējot
iedzīvotāju ienākumus, būvniecības izmaksas? Īres dzīvokļi, kas vispār ir “pieejams mājoklis”
un pašvaldības loma tā nodrošināšanā? Kādās teritorijās celt jaunos mājokļus? Kāds varētu
izskatīties 21. gadsimta dzīvojamais rajons Latvijas reģionu pilsētā? Kādus mājokļa tipus
tas ietvers, kādas funkcijas? Kādus atbalsta instrumentus plāno valsts un kā var sadarboties
pašvaldības un uzņēmumi? Cik ātrā laikā varam panākt pārmaiņas?
Pirmās dienas laikā dažādu saistīto jomu eksperti izklāstīs savu redzējumu par jaunu mājokļu
būvniecības iespējām ārpus Rīgas, tā nozīmi teritorijas attīstības procesos un diskutēs par
dažādiem faktoriem un to ietekmi uz sadarbības modeļiem. Otrajā dienā ekspertu komandas (arhitekti, pilsētplānotāji, nekustamā īpašuma speciālisti, transporta inženieri, politiķi,
u.c.) veidos attīstības vīzijas jaunam dzīvojamajam rajonam Liepājā - 24 ha lielai teritorijai
Klaipēdas ielā 138. Pasākuma laikā izteiktie viedokļi, diskusiju rezultāti un izveidotās teritorijas attīstības ieceres veidos pamatu lokālplānojuma risinājumiem.
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