7. –– 8.aprīlis /2022
Madona, Tirgus iela 5

PILSĒTPLĀNOŠANAS
HAKATONS

PILSĒTAS CENTRS
UN TIRGOŠANĀS
MADONAS PIEMĒRS

PROGRAMMA
1.DIENA, 07.04.

Kinoteātris «Vidzeme», Tirgus iela 5, Madona

PREZENTĀCIJAS, DISKUSIJAS, KOMANDU DARBS
9:30 – 10:00

Ierašanās, rīta kafija, reģistrācija

10:00 – 13:00

SEMINĀRS «LATVIJAS UN PASAULES PIEREDZE TIRDZNIECĪBAS VEIDOŠANĀ MAZPILSĒTU CENTROS»
Semināra laikā iepazīsimies ar praktiskiem piemēriem no Latvijas pašvaldībām, diskutēsim par labākajiem
risinājumiem un būtiskākajiem izaicinājumiem. Semināra moderators Neils Balgalis / grupa93.
Semināra norise tiks rādīta tiešsaistē Madonas novada pašvaldības Facebook kontā.

10:00

PASĀKUMA ATKLĀŠANA

10:05

PREZENTĀCIJAS
«Madona 2030 – ko stāsta attīstības plāni» (Agris Lungevičs/ Madonas novada pašvaldība)
«Baltijas pieredze un Latvijas realitāte» (Artis Zvirgzdiņš/A4D)
«Madona rīdzinieka(alūksnieša) acīm» (Matīss Šteinerts/RTU)
«Tirgošanās, zaļais kurss un Latvijas mazpilsēta – lēciena iespējas» (Ģirts Runis/Landshape)
«Madonas bēdas un prieks» (Andris Klepers/Vidzemes augstskola)
«Pilsētas centrs – tirgotājam, vietējam, iebraucējam vai … arhitektam» (Mārtiņš Ošāns/MARK arhitekti)
Diskusija – «Pilsētas centra loma Madonas novada attīstībā» (piedalās visi runātāji)

11:40

TIRGUS, TIRDZNIECĪBA UN PILSĒTAS – LATVIJAS PAŠVALDĪBU PIEREDZES STĀSTI
«Viļānu tirgus – kā tas sākās?» (Juris Tučs/Viļāni)
«Sigulda – kāpēc tematiskais plānojums?» (Zane Gatere/Sigulda)
«Ludza un Lielais Latgaļu gadatirgus» (Līga Kondrāte/Ludza)
«Liepāja, tirgošanās un gājēji» (Uģis Kaugurs/Liepāja)
«Katra mēneša trešajā svētdienā Kārsavā …» (Inga Zagorska/Kārsava)
Diskusija - «Tirgus un tirdzniecība – kā sadzīvot mazpilsētā?» (piedalās visi runātāji)

13:00 – 14:00

Pusdienu pārtraukums

14:00 – 18:00

SADALĪŠANĀS HAKATONA KOMANDĀS, DARBA UZDEVUMA PRECIZĒŠANA, KOMANDU PREZENTĀCIJAS UN DISKUSIJAS
Komandas veidos risinājumus dotajiem konkursa uzdevumiem. Tie būs saistīti ar pilsētvides uzlabojumiem
(savienojumi, teritorijas, objekti) un reāliem finansējuma piesaistes risinājumiem, kas palīdz radīt jaunas
idejas Madonas centra pārveidei.

2. DIENA, 08.04.

Kinoteātris «Vidzeme», Tirgus iela 5, Madona

Komandas tiks reģistrētas pēc rindas principa. Komandu reģistrācija beigsies 7.aprīļa pulksten 14:00 vai brīdī, kad tiks sasniegts maksimālais komandu skaits,
t.i., 7 komandas. Pēc reģistrēšanās komandas saņems norādījumus par šīs dienas un nākamās dienas uzdevumiem.

KOMANDU DARBS UN IDEJU PREZENTĀCIJAS
8:30 – 14:00

HAKATONA KOMANDU DARBS

14:00 – 15:00

Pusdienu pārtraukums

15:00 – 16:30

IDEJU PREZENTĀCIJA UN LABĀKO IDEJU NOTEIKŠANA
REĢISTRĀCIJA DALĪBAI - https://ej.uz/Hakatons_Madona

* Organizatori patur tiesības mainīt notikumu gaitu nebūtiskos veidos, iepriekš neinformējot dalībniekus.
Intelektuālā īpašuma tiesības uz hakatona laikā radītajiem risinājumiem pieder organizatoriem.

Hakatonu organizē Madonas novada pašvaldība
sadarbībā ar SIA "Grupa93"

