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Kāpēc mums vajag Tautas centru ? 

Projekta sākums tapa bērnudārzā kā ideja. Viņi
vēlējās, lai viņu mikrorajonā būtu šāda vieta, kur viņi
varētu sportot un spēlēties savu māju tuvumā. 

Vēlāk pamatskolnieki izveidoja šīs vietas maketu un
pievienoja sabiedrības saliedēšanas un kopīgas laika
pavadīšanas vērtību.

Bērni un jaunieši: "Mums ir vajadzīgs šāds centrs. Jo
bērniem un pusaudžiem nav nekādu izklaides vietu,
īpaši mikrorajonos. Bērni sēž mājās vai vienkārši
staigā pa ielām kompānijās. Šis centrs neļaus jums
garlaikoties, un bērniem būs iespēja izklaidēties un
nebūs garlaicīgi mājās."



Šis centrs atradīsies netālu no slimnīcas (Zaļajā birzē). Visbiežāk šo centru var apmeklēt

cilvēki, kas dzīvo tiešā tuvumā, tuvējā apkārtnē, piepilsētā, kā arī strādā vai apmeklē

slimnīcu un Kapsēdes ielas industriālo parku.

Ņemot vērā ērto sasniedzamību, arī Tosmares, Karostas un Ziemeļu priekšpilsētas

iedzīvotāji to var ērti apmeklēt.

Auditorija ~ 1/3 Liepājas iedzivotāju, tiešā tuvumā 5% liepājnieku un piepilsētnieku.

 

Kas tajā darbosies?



Vecmāmiņa teica, ka mums vispār nav izklaides centru.
Tāpēc pie mums neviens nenāk un viņa būs ļoti priecīga, ja
pie mums kaut ko uzbūvēs un būs izklaides programma vai
vieta kur apgūt datorprasmes.

Jaunā māmiņa teica, ka viņai ļoti patika šī ideja un viņa
vēlas, lai mums būtu vismaz kaut kas.

Trīs meitenes vecumā no 13 līdz 11 gadiem teica, ka viņām
ļoti patika centra ideja. Viņi labprāt palīdzēs un piedāvās
savas idejas

 

Aptauja ar Zāļās
birzes

iedzīvotājiem
 
 
 

Maza meitene 7 gadi. Viņa teica, ka labprāt tur dotos un
varētu iegūt daudz jaunu draugu.



 

CENTRĀ PAREDZĒTAS DAŽĀDAS AKTIVITĀTIES, KAS AKTUĀLAS VIETĒJAI
KOPIENAI

piemēram...
kino

teātris
dažādi viedokļi

 
 

DAŽĀDĀM SABIEDRĪBAS GRUPĀM
piemēram...

batuti
karuseļi

daudz dažādu slaidu
 
 
 
 
 



Tautas centra 

atklāšana

Vietas iedzīvināšana,

pieradināšana

Labiekārtošanas

darbi

Veco būvju dekonstrukcijas

uzsākšana

Galvenās būves 

uzsākšana

Tautas centra izveidošanas laika skala

2022.

2024.

2027.
2023.



vietējo iedzīvotāju viedokļu uzklausīšana, līdzdalība projektā

regulāras kultūras vai sporta aktivitātes

meistarklases

izglītojoši un izzinoši pasākumi

Vietas iedzīvināšana, pieradināšana



Mērķauditorija
vietējie iedzīvotāji

citi Liepājnieki (ērti sasniedzama vieta)

Liepājas tuvākās apkaimes iedzīvotāji



 

vietējo iedzīvotāju iesaistīšana

puķu stādīšana

augu audzēšana

brīvprātīgais darbs

ideju ģenerēšana

Labiekārtošanas darbi



Tautas centra atklāšanas svētki
Liepāja - kultūras galvaspilsēta 2027

Atklāšanas ceremonija

Kopības sajūta



1              2                3              4

Bezdarba līmenis %

Bezdarnieku skaits

Bezdarbs Liepājā-2022. gada dati

2192    2103     2130   2095    

5,3      5,1        5,1      5,1

mēnesis
 



STATISTIKA PAR
CILVĒKIEM,
KURI DZĪVO
NETĀLU NO

TOPOŠĀ CENTRA
(TOSMARE,

KAROSTA UN
ZAĻĀ BIRZE)

 
 
 
 

Zaļā birze
0-14 gadi-16,2%
15-63 gadi-63,3%

64 gadi un vairāk-
20,5%

Karosta
0-14 gadi-17,9%
15-63 gadi-66,8%

64 gadi un vairāk-
19,5%

Tosmare
0-14 gadi-16,7%
15-63 gadi-63,8%

64 gadi un vairāk-
19,5%



LIEPĀJAS
PAŠVALDĪBAS
ATTĪSTĪBAS

MĒRĶI 

Sabiedrības un
cilvēkkapitāla

attīstība

Ilgermiņa
domāšana Uzlabot

dzīves un
vides

kvalitātes
līmeni

Atbalsts
aktīvai

sabiedrībai

Rekreāciju
vietu izveide

un
uzturēšana

Sabiedrības un
cilvēkkapitāla

attīstība

Atbilstība
Eiropas
Zaļajam
kursam

Ilgstpējīgs
projekts





lēnām un pamazām

uzklausīt sabiedrisko domu

aicināt līdzdarboties gan ar idejām, gan darbiem

ievērot regularitāti, pēctecību

izglītot vietējo sabiedrību

Ieviešanas plāns



Galvenie resursi

ES/SIF fondi

Pašvaldības

līdzfinansējums

NVO konkursi

Nauda:

vietējie iedzīvotāji

studenti

darbinieki

Cilvēki:



Jaunais Eiropas Bauhaus
pieteikt projektu un kļūt par partneriem

semināri un idejas, kā veidot kopīgu vidi iesaistot iedzīvotājus



Aktivitātes











ARHITEKTŪRAS JAUTĀJUMS IR DISKUTABLS



Vietas studijas
Iedzīvotāju uzrunāšana
Plānošanas dokumentu izskatīšana
Statistikas dati
Vizualizaciju gatavošana Twinmotion

Pielietotās metodes




