https://www.facebook.com/Shreienbusha
www.gobeyond.lv

programmas
direktors
Čiekurkalna
attīstības
biedrība

ILGTSPĒJĪGAS
PILSĒTAS UN
KOPIENAS

Eduarda piedzīvojums kopā ar Go Beyond aizsākās pirms
četriem gadiem pēc tam, kad viņš bija ieguvis bakalaura grādu
mākslā
un Latvijas
folklorā
Latvijas
KASPARS
SPUNDEtradicionālajā
ir viens no kultūrā
gandrīzun
8000
Čiekurkalna
Kultūras
akadēmijā.
Viņš
vēlējās
augt,
bet
viņš
vēlējās
ko
iedzīvotājiem. Čiekurkalns ir viens no vecākajiem 58 vairāk
Rīgas
par
akadēmiskajām zināšanām – viņš gribēja būt līderis. Nejaurajoniem.
šībasIzstaigājot
pēc viņa draudzene,
tagad rajona
viņa sieva,
par organikopā ar Kasparu
ielas zināja
un parkus,
uzreiz
zāciju,
kuras
specializācija
ir
jaunatnes
attīstība,
un
ierosināja,
rodas iespaids, ka viņš labi pārzina šo vietu. Cilvēki ik uz stūka šī varētu būt laba iespēja viņam. Eduards īsti nezināja, ko
ra sveiciena vai uzsmaida viņam. Pavisam noteikti ir jūtama
gaidīt, bet, pamatojoties uz to, ko viņš saprata, nolēma, ka tā
kopienas izjūta. Taču tā Čiekurkalnā nav bijis vienmēr. Tikai
būtu laba pieredze, un nolēma iesaistīties.
pirms trim gadiem Kaspars līdzīgi jebkuram citam šīs apkaiGo Beyond ir jaunatnes attīstības organizācija, kas koncenmes iedzīvotājam vadīja ikdienas dzīvi, veda bērnus uz skolu
trē uzmanību uz plaša prasmju klāsta radīšanu un veicināšanu,
un dzīvoja šeit bez jebkādām īpašām saitēm ar kaimiņiem.
ko parasti izmanto uzņēmējdarbībā, bet kas ir ļoti noderīgas
Tomēr
kāduarīdienu
dzīvē
ienāca pārmaiņas,
ar to
un
svarīgas
dzīvēviņa
vispār.
Programmas
ilgums irun10līdz
mēneši,
mainījās
arī
visa
šīs
topošās
kopienas
dzīve.
un šajā laikā septiņu līdz astoņu cilvēku komanda seko aptuveViss aizsākās
aptuveni
gadiem
krustojumā,
ni divdesmit
piecu pirms
jauniešu
gaitām trim
ceļā uz
pašpārliecinātības,
kas
ironiski
kļuvis
par
svarīgu
Čiekurkalna
iedzīvotājiem.
laika pārvaldības, komunikācijas un prezentācijas prasmju ieTas bijaKatrs
ļoti bīstams
krustojums.
To bija
šķērsot tiek
gan
gūšanu.
dalībnieks
iziet attīstības
ceļu,grūti
kā rezultātā
gājējiem,projekts,
gan automašīnām.
Avārijas
notika
realizēts
kas ir viņa ideja,
ko viņš
pats irgandrīz
attīstījiskatun
īstenojis.
Ar trenera,
palīdznolēma
kandidātam
ielūkoties
ru otro dienu,
un tadkas
Kaspars
ierosināt
lūgumu,sevī,
lai
mentora,
kas
ir
profesionālis,
kurš
seko
jaunietim
soli
pa
sopiespiestu pašvaldību šajā sakarā rīkoties un padarīt to cillim,
un organizācijas
komandas
palīdzību
dalībnieks
saskaras
vēkiem
drošāku. Saņemtā
atbilde
viņu šokēja:
avārijas
nebija

@LAPAS_LV
LAPAS_LV

“Es kādreiz biju individuāls
“Neprasi,
Čiekurkalns
spēlētājs,
bet, ko
pateicoties
Go var
dot
tev,
prasi,
ko
tu
vari
Beyond, es esmu iemācījies, dot
Čiekurkalnam!”
cik svarīgi
un efektīvi ir
strādāt
kopāSPUNDE
ar citiem
- KASPARS
cilvēkiem, es esmu atklājis
komandas maģiju.”
– Eduards

ne tikai kā cilvēku satikšanās un atpūtas vieta, bet ir noderīgas visai kopienai: saskaņā ar vecu latviešu tradīciju
kārtīga izšūpošanās Lieldienās garantē aizsardzību pret odiem visu vasaru!
Kas noticis ar jau minēto krustojuma problēmu, kas bija visa aizsākums? Tā vēl nav atrisināta, bet pirms
sešiem mēnešiem pašvaldība ir apsolījusi gada laikā krustojuma vietā izveidot apļa kustību – Kaspars un viņa
līdzpilsoņi rūpīgi sekos līdzi šī solījuma izpildei

Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.
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Galvenais finansējuma avots ir
partnerības un sponsoru sadarbība ar
uzņēmējiem un amatniekiem. Piemēram, tā tika finansēta slaveno “Latvijas šūpoļu” būvniecība. Milzīgās šūpoles ir novietotas tieši pretī bēdīgi
slavenajam krustojumam. Tās kalpo

