
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Interreg Centrālbaltijas programmas projekta Live Baltic Campus seminārs:  

“Socioekoloģiskais urbānisms jeb Kā padarīt manu akadēmisko centru ilgtspējīgu”? 

  

Vieta: Latvijas Universitātes Dabas māja, Jelgavas iela 1, 107. auditorija 

Laiks: otrdien, 2017. gada 23.maijā, plkst. 12:30 - 17:00 

 

Semināra mērķis ir iepazīstināt Rīgas pilsētas un reģiona pašvaldību plānotājus, augstskolu pasniedzējus un 

studentus, pilsētplānošanas profesionāļus un citus interesentus ar socioekoloģiskā urbānisma principiem, kā 

arī kopīgi radīt konceptus šo principu pielietošanai Pārdaugavas akadēmisko centru veidošanā. Seminārs 

tiek veidots ar dizaina domāšanas metodēm, iesaistot ideju ģenerēšanā un konceptu radīšanā ieinteresētās 

puses: plānotājus, studentus, pasniedzējus, pētniekus.  

 

Semināru vadīs Live Baltic Campus partneri, Stockholm Resilience Centre vadošie pētnieki Dr. Johan 

Colding un Dr. Stephan Barthel. Stockholm Resilience Centre ir līderis transdisciplinārā pētniecībā 

socioekoloģisko sistēmu pārvaldības jautājumos, īpaši pievēršoties elastīgumam (resilience) – spējai reaģēt 

uz pārmaiņām un turpināt attīstību. Vairāk par Stockholm Resilience Centre: www.stockholmresilience.org 

 

NB! Semināra darba valoda: Angļu.  

 

Darba kārtība otrdien, 23. maijā: 

10:00-12:00 (Pēc izvēles.) Ekskursija pa Pārdaugavas zināšanu vietām. Pulcēšanās pie Latvijas 

Universitātes Dabas mājas ieejas Jelgavas ielas pusē plkst 10:00. Ekskursija notiks kājām un ar divriteni, 

tādēļ lūgums ierasties ar savu divriteni. 

 

12:30 Ierašanās un reģistrācija 

13:00 Pārdaugava Rīgas attīstības plānā: Guntars Ruskuls, Rīgas Domes Pilsētas attīstības departaments  

13:10 Pārdaugava kā zināšanu vieta: Emīls Rode, Rīgas Plānošanas reģions 

13:20 LU akadēmiskais centrs kā integrētas attīstības teritorija: Viesturs Celmiņš, Latvijas Universitāte 

13:30 Socioekoloģiskā urbānisma pieeja pilsētvides plānošanā:  

prezentē Dr. Johan Colding un Dr. Stephan Barthel, Stockholm Resilience Centre 

14:00 Interaktīva dizaina domāšanas darbnīca. Darbs 4-5 cilvēku komandās par tēmām:  

• Kā veidot universitāti vai akadēmisko centru pieejamāku? 

• Kādi zaļās un zilās infrastruktūras risinājumi ir nepieciešami, un kāds ir to ieguldījums dzīves kvalitātei? 

• Kā uzlabot esošos plānošanas procesus, lai radītu akadēmiskos centrus, kas atbalsta sociālas un 

ekoloģiskas vērtības? 

• Kā universitātes akadēmiskais centrs var palīdzēt arī citu vietu ilgtspējības palielināšanai? 

17:00 Semināra noslēgums 

 

Lūdzu, reģistrējieties semināram https://goo.gl/forms/q1lM4fIrj2mlZE0B2. Reģistrācija atvērta līdz 

ceturtdienas, 2017. gada 18. maija darba dienas beigām. Vietu skaits ir ierobežots! 

  

  

https://goo.gl/forms/q1lM4fIrj2mlZE0B2


 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

LIVE BALTIC CAMPUS: AKADĒMISKO CENTRU LOMA PILSĒTĀ 

Projekta mērķis 

Projekta Live Baltic Campus mērķis ir sekmēt universitāšu akadēmisko centru attīstību kā inovāciju un 

zināšanu centrus, kas rada viedu mikroklimatu uzņēmējiem un pilsētas iedzīvotājiem. Projekta ideja ir veidot 

un aprobēt līdzdalīgas pilsētplānošanas darba metodi, ko projektā iesaistītās pilsētas pārņem savā ikdienas 

darbā.  

Projekta uzdevumi 

Projekta gaitā tiek pētīti akadēmiskie centri kā eksperimentālas, innovatīvas sadarbības platformas, kā arī 

izstrādātas rekomendācijas integrētai akadēmisko centru attīstībai Centrālbaltijas reģionā. Šajā nolūkā, 

būtisks projekta uzdevums ir rosināt diskusiju starp valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvjiem, akadēmisko 

centru attīstītājiem un citām ieinteresētajām pusēm (stakeholders). Īstenojamie pilotprojekti pievēršas 

dažādām līdzdalīgas pilsētplānošanas fāzēm: plānošanai, ieinteresēto pušu iesaistei, sadarbības dizainam, 

viedas pilsētvides pētniecībai un pētījumos balstītu secinājumu popularizēšanai. Projekta ietvaros tiek 

izveidots ekspertu tīklojums, nodrošinot zināšanu pārnesi starp Centrālbaltijas reģiona ziemeļu un dienvidu 

daļām. 

Projekta rezultāti 

Projekta rezultāts ir integrēti akadēmisko centru attīstības plāni, akcentējot izglītības un zinātnes iniciatīvas, 

kas formulētas caur pakalpojumu prizmu. Papildus tam, projekta ietvaros katrā reģionā tiek radīta platforma 

diskusijām par integrētas politikas mērķiem, un labās prakses pārņemšu pilsētas ‘zināšanu kvartālu’ 

veidošanā. Projekts palīdz veidot integrētu pilsētplānošanas praksi izglītības un zināšanu infrastruktūras 

līmenī, kuras ietvaros tiek ņemtas vērā gan iedzīvotāju, gan uzņēmēju intereses. 

Projekta partneri 

Live Baltic Campus projekta vadošais partneris ir Helsinki Metropolia University of Applied Sciences. Partneri 

ir Helsinku pilsēta, Rīgas Plānošanas reģions, Stokholmas Universitāte, Latvijas Universitāte, Tartu 

Universitāte, Turku Universitāte un Uppsalas Universitāte. Projekta asociētie partneri ir Turku pilsēta un 

Helsinku-Uusimaa reģiona padome. Projektu finansē Interreg Centrālbaltijas programma, un tas norit no 

2015. gada oktobra līdz 2018. gada martam. 

Vairāk par projektu Live Baltic Campus: livebalticcampus.eu 


