
VIETAS MULTIFUNKCIONALITĀTES 

KONSTRUĒŠANA KĀ BRIKOLĀŽA: 

KALNCIEMA KVARTĀLA GADĪJUMS 



PREZENTĀCIJAS JAUTĀJUMI: 

Empīriskie: 

Kādu funkciju mijiedarbi demonstrē Kalnciema kvartāla 

gadījums? 

 

Teorētiskie:  

Kā top multifunkcionalitāte? 

Vai brikolāžas jēdziens palīdz to izskaidrot? 

Ko var noskaidrot, izmantojot brikolāžas jēdzienu? 



KAS IR KALNCIEMA KVARTĀLS (KQ)? 

 - iespējams, pazīstamākais iknedēļas zemnieku tirdziņš, kas atrodas 

Pārdaugavā un sācis aktīvu darbību ap 2009 gadu 

 - apdzīvo pašu īpašumā esošu teritoriju ar unikālu restaurētu koka 

ēku ansambli 

 -  sācies ar dažām aktivitātēm (koka ēku restaurācija, tad zemnieku 

tirgus sākumi), pašlaik īsteno vismaz  16 aktivitāšu veidus 

 - darbojas kā  atvērta, daudzfunkcionāla sociālu un ekonomisku 

mijiedarbju telpa  

(shēma sekos)  



PIEMĒRAM.. 



KQ AKTIVITĀTES UN FUNKCIJAS 

Shortening of food chains and carrying out quality control of produce; 

Creating a network of dedicated farmers, producers, artisans; 

Providing a multicultural experience with its thematic markets (e.g. Italian+Latgalian); 

Providing market space for individuals who have a “day job”  but also engage in small-scale 
gardening or food processing or crafts; 

Rising awareness of the value of  local food; 

Acting as a hub for new initiatives and product testing;  

Organizing the cultural life of the neighbourhood; 

Providing space for educational activities to various organisations (e.g. on waste 
management) 

Providing space for self-expression and little known original artists; 

To promote public education about wooden architectural heritage and initiatives to 
preserve it; 

Raising the profile of the neighborhood by popularizing the market and cultural activities of 
the Quarter, branding it as one of the creative districts in the city; 

Integrating urban society by attracting different age, social and ethnic groups as visitors 
and  consumers of food, cultural and educational activities; 

Providing a space for community life (artistic classes, lectures, wine-tasting) ; 

Providing free activities for families with children; 

Preserving a small urban garden on its premises as a communal space. 

 



MULTIFUNKCIONALITĀTE DARBĪBĀ.. 



KĀ VEIDOJAS MULTIFUNKCIONALITĀTE? 

Apzināti, plānoti, saskaņā ar jau iepriekš definētu misiju vs. eksperimentāli, 

ietekmējoties no mijiedarbēm dažādos tīklos, kurus vieno tikai vispārīgas 

vērtības...? 

 

Otra versija: brikolāža.  Jēdzienu padara populāru Levi-Stross (1967), pēdējā 

desmitgadē jo īpaši. Attiecas uz darbību, kurā aģenti izmanto jebkādus resursus, 

kas ir pieejami, improvizējot un testējot, akceptējot ne-perfektu stāvokli, 

konstruējot esošos noteikumus un protokolus kā pārveidojamus. Esošo resursu 

prasmīga pārveidošana, izmantojot lielā mērā sociālu, līdzdalīgu, atvērtu procesu.  

Nozīmīgi autori: Garud and Karnoe 2003, Di Domenico, Hough, Tracey 2010, Baker 

and Nelson 2005 -  start-ups, social enterprises , social construction of 

technologies, etc. 



BRIKOLĀŽAS PAMATPRINCIPI 

 - iztiek ar to, kas ir (making do) 

 - uzskata, ka (pārvaldības diktētie) noteikumi, procedūras  un 

ierobežojumi ir pārveidojami 

 - improvizē, testē dažādus risinājumus, savieno atšķirīgo 

 - iesaista dažādas ieinteresētās puses, kas dabiski piedalās idejas 

kop-izveidē (ne tikai « eksperti» , bet arī «klienti», patērētāji): šis ir 

īpaši nozīmīgs (Di Domeniko, Hough, Tracey) kvazi-sociālam 

veidojumam, jo liek uzsvaru uz tīklu izmantošanu, personīgiem 

kontaktiem, pārliecināšanu... 



NELIELA NESKAIDRĪBA..UN ATBILDE 

Vai brikolāža patiešām labi attiecas uz KQ, kas ir sekmīgs privāts 

veidojums un nav spiests  uzburt kaut ko no nekā? 

 

BET: sākums (tirdziņam) bija tukšs laukums.  

 

Uzdevums bija piesaistīt dažādus, bet ar līdzīgām vērtībām cilvēkus 

regulāri, gadiem, apdzīvojot vietu visu laiku, radot to kā 

pastāvīgas interakcijas vietu, kā pastāvīgu vērtību pilsētā, kas  

kā vieta rada jaunas vērtības.... 



ATTĪSTĪBA TURPINĀS.. 



JAUTĀJUMI PĒTĪJUMAM: 

 - kādās  mijiedarbēs  starp dažādām ieinteresētajām pusēm kop-veidojas jaunas 

aktivitātes  - kas ierobežo un sekmē? 

 - kas ir virzītājspēki saiknēm starp funkcijām un sfērām? (ēdiens, kultūra, izglīiība, 

izklaide, zaļais aktīvisms...) 

 - kāda ir pārtikas loma dažādu ar pārtiku nesaistītu funkciju attīstībā? 

 - Kā var raksturot attiecības starp iesaistītajām pusēm (līgumsaistības? Ilgtermiņa 

neformālas?), kādas apmaiņas notiek? (pakalpojumi? finansiālas? sociālas?) 

 - kādi attīstības aspekti tiek izvirzīti priekšplānā? Kādas jaunas idejas vai saiknes 

tiek atmestas un kāpēc? 

 - Kādi ir papildus sociālie labumi šāda veida improvizējošai, atvērtai attīstībai? 

 



METODOLOĢIJA 

Piemēram, Di Domeniko, Haugh, Tracey (2010) 

Multiplu gadījumu analīze (=8); gadījumi izraudzīti pēc teorētiskās 

daudzveidības – atšķirīga resursu pieejamība un ierobežojumi, atšķirīgiu 

funkciju īstenošana 

Daļēji strukturētas intervijas ar vadītājiem, un darbiniekiem. Aktivitāšu vietu 

apmeklēšana, novērojumi, dokuemntu izpēte. 

Analīze: tematiskā kodēšana, saskaņā ar induktīvas teorijas veidošanas 

principiem; izmantojot literatūrā atrodamos jēdzienus kā uzmanību 

fokusējošus. Sākotnējā tematiskā kodēšana, papildus tēmas katrā 

gadījumā, konceptuāla katra gadījuma kategorizēšana. Salīdzināšana 

starp gadījumiem. Konkrēti piemēri, kā parādība izpaužas tekstā.  



PIEMĒRI NO KQ INTERVIJĀM I 

Next we will have a Lithuanian market. It is also somewhat 

controversial: Lithuanian produce is cheaper, and our local 

sellers are dissatisfied. The meat sellers even threatened to 

withdraw if we have Lituanians. I said – ok. But they did not 

withdraw. It is a complex game, really.    (improvisation) 

 

I also have to invent something for the City Council, for the (cultural 

event) The White Night. They can give only 3000 euros and want 

entertainment for 6 hours. I have to invent something attractive. 

Last time it was very cold and not very lively. Have to think of 

what to do if it is as cold. Low budget and low temperature 

outside – a challenge! (laughs) (making do, improvisation) 



PIEMĒRI NO KQ INTERVIJĀM II 

 

I like it when our market (at KQ) feels international, when things merge and 
combine. The Latvian culture component is already stable and does not 
need attention, now I want to add something fresh, new colours. We had 
Meteņi festival, with brilliant young people from Latgale, sellers and 
craftsmen, and a folk group of really wild old women, it was hilarious; 
but at the same day Italians wanted to have a carnival and they were 
doing it indoors – baked something, made masks, etc., and we also had 
some Hungarians..I love it when it is international, when everybody know 
that KQ is the place to have fun, mixing all traditions.  

 

• Vai jūs iztēlojaties, ka pašreizējā sadarbība ar KQ būtu apmēram tāda pati arī pēc 
3 gadiem, jeb jūs gribētu to kaut kur virzīt...? 

Pašlaik ir ok...tā vairāk neesam domājuši.. ja būtu konkrēts peidāvājums vieniem vai 
otriem, tad apspriestu.. bet viss attīstās drīzāk tā...plūstoši (bez ģenerālā plāna). 

 



KOMENTĀRS NOSLĒGUMAM 

Iespējams, tieši brikolāžas pieeja ļauj sekmīgām organizācijām būt 

ilgtspējīgām, un darboties kā «fokālajam punktam» , kas sekmē 

radošumu, savstarpējas saiknes starp dažādiem tīklojumiem 

pilsētā , piepilsētā un reģionos.  

 Sociālas apmaiņas (nemonetāras), kas ir šādu  attiecību centrā, 

sniedz būtisku elastīgumu un ļauj izmantot dažādas jaunas 

iespējas, piemēram,  ātri reaģēt.  

 

Nb: BSC turpinās pētīt KQ un citus piemērus citās valstīs.  



PALDIES PAR UZMANĪBU! 

 
Šī prezentācija nebūtu iespējama bez ideju apmaiņas vairāku gadu ilgumā ar BSC 

kolēģiem prof. T. Tisenkopgu un M. Grīviņu, kā arī Unu Meibergu (KQ) un kolēģiem 

no institūta CCRI Lielibritānijā.  

Paldies! 

 

 


