
 

  

 

2011.gada 11.maijā  
Rīgā 
 
U Z A I C I N Ā J U M S 
 
Aicinām Jūs apmeklēt Radoši informatīvo dienu par Britu padomes iniciatīvu “Nākotnes 
pilsētas spēle”, kas notiks Rīgā š.g. 24.maijā laikā no plkst. 11:00 līdz 13:30 (ES mājā, 
Aspazijas bulvārī 28, 2.stāvā). 
 
“Nākotnes pilsētas spēle” ir Britu padomes un pilsētplānošanas jomā atzītu Lielbritānijas organizāciju 
izstrādāta metodoloģija - situācijas analīzes un ideju radīšanas metode, kas veiksmīgi tiek īstenota 
dažādās pasaules valstīs un kopš 2009.gada – arī Latvijā – Rīgā, Cēsīs, Liepājā, Valmierā, Jelgavā, 
Jūrmalā, Ventspilī, Salaspilī, Rēzeknē, Daugavpilī, kā arī Ogres, Viesītes, Aknīstes, Ķekavas, Talsu, 
Beverīnas, Valkas un Mārupes novados (kopumā notikušas vairāk kā 25 spēles).  
 
Spēle sevi apliecinājusi kā mūsdienīgu un efektīvu instrumentu sekojošās jomās: 

• uz risinājumiem vērstu, interaktīvu un mūsdienīgu sabiedrisko apspriešanu īstenošana, 
rosinot pozitīvas pārmaiņas Latvijas pilsētās un novados, sekmējot dažādu sabiedrības grupu 
iesaisti pilsētvides jautājumu risināšanā un dialogā ar vietējiem politikas veidotājiem, 

• konkurētspējīgu sociāla un komerciāla rakstura ideju izstrāde pilsētvides uzlabošanai un 
ilgtspējīgai attīstībai, 

• sadarbības rosināšana vietējo izaicinājumu risināšanai starp dažādiem partneriem un 
sektoriem (sociālais, privātais, mākslas un kultūras),  

• pilsētvides plānošanā iesaistīto vai ieinteresēto aktīvistu prasmju pilnveidošana radošu 
ideju izstrādē, formulēšanā, testēšanā un pasniegšanā, 

• iedzīvotāju un politikas veidotāju izpratnes veidošana par savas līdzdalības lomu pilsētas 
vai novada ilgtspējīgas attīstības plānošanā. 

Pamatojoties uz lielo atsaucību, Britu padome Latvijā turpinās piedāvāt iespēju izmantot šo 
metodoloģiju, tādēļ rīko radoši informatīvu pasākumu, kura ietvaros dalībnieki iepazīsies ar metodes 
„Nākotnes pilsētas spēle” būtību un īstenošanas principiem, kārtību, kādā pretendenti 2011.gadā 
varēs iesniegt pieteikumus spēles rīkošanai, kā arī tiks sniegta praktiska informācija kvalitatīvas 
spēles plānošanai. Dalībniekiem būs iespēja arī iepazīties ar „Nākotnes pilsētas spēles” labās 
prakses piemēriem Latvijā un lomu ES politikas jautājumu risināšanā. Plānotais pasākuma ilgums – 
2.5 stundas. 

Seminārā tiek aicināti piedalīties potenciālie pretendenti uz iespēju izmantot spēles metodoloģiju – 
pašvaldības, nevalstiskas organizācijas, kuru darbība vērsta uz dzīves kvalitātes uzlabošanu savā 
dzīves vietā, kā arī neformālu iedzīvotāju grupu pārstāvji, kuru iniciatīvu mērķis ir risināt konkrētus 
izaicinājumus pilsētvidē. 

Semināru rīko Britu padome, biedrības „ZINIS” un „Lūzumpunkts” sadarbībā ar ES māju. 
 

Aicinām izmantot iespēju iepazīties ar „Nākotnes pilsētas spēli“ –  
jaunu pieeju pilsētvides jautājumu risināšanai! 

 
Savu dalību seminārā lūdzam pieteikt līdz 18.maijam, nosūtot savu vārdu, uzvārdu un 
kontaktinformāciju uz e-pastu: fcg@zinis.lv.  Tālrunis papildus informācijai: 29203533 (Vita 
Brakovska).  
 
Ilze Saleniece 
Britu padomes sadarbības projektu vadītāja 
E-pasts: ilze.saleniece@britishcouncil.lv 
http://creativecities.britishcouncil.org 
Make your city a better place to live in 

mailto:fcg@zinis.lv
mailto:ilze.saleniece@britishcouncil.lv
http://creativecities.britishcouncil.org/


 

 

 
 

 
RADOŠI INFORMATĪVS SEMINĀRS  

„NĀKOTNES PILSĒTAS SPĒLE” LATVIJĀ 2011.GADĀ 
2011.gada 24.maijā, ES māja (Aspazijas bulvāris 28, Rīga) 

 

PROGRAMMA 
 
 

10:45 – 11:00 Dalībnieku ierašanās un reģistrācija 
 

11:00 – 11:15 Ievads un iepazīšanās 
 

11:15 – 11:40 
 

Ieskats Britu padomes iniciatīvā “Nākotnes pilsētas spēle” 
� Spēles nepieciešamības pamatojums  
� Pielietojuma tēmas un veidi 
� Spēles ieguldījums ES politikas jautājumu risināšanā 
� Spēles organizatoriskie jautājumi  
 

11:40 – 12:00 Nākotnes pilsētas spēles rezultātu spilgtākie piemēri Latvijā un ES 
 

12:00 – 12:15 Pauze/ dalībnieku jautājumu iesniegšana 
 

12:15 – 12:45 Padomi potenciālajiem spēles koordinatoriem 
� Spēles tematikas izvēle 
� Dalībnieku izvēle un atlase 
� Spēles resursu plānošana 
� Sagaidāmo rezultātu formulēšana 

 
12:45 – 13:15 Dalībnieku diskusija par sagaidāmo rezultātu ieviešana 

 
13:15 – 13:30 Semināra noslēgums 
 
 
Savu dalību seminārā lūdzam pieteikt līdz 18.maijam, nosūtot savu vārdu, uzvārdu un 
kontaktinformāciju uz e-pastu: fcg@zinis.lv. Tālrunis papildus informācijai: 29203533 (Vita 
Brakovska). 
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