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KASPARS SPUNDE ir viens no gandrīz 8000 Čiekurkalna 
iedzīvotājiem. Čiekurkalns ir viens no vecākajiem 58 Rīgas 
rajoniem. 

Izstaigājot kopā ar Kasparu rajona ielas un parkus, uzreiz 
rodas iespaids, ka viņš labi pārzina šo vietu. Cilvēki ik uz stū-
ra sveiciena vai uzsmaida viņam. Pavisam noteikti ir jūtama 
kopienas izjūta. Taču tā Čiekurkalnā nav bijis vienmēr. Tikai 
pirms trim gadiem Kaspars līdzīgi jebkuram citam šīs apkai-
mes iedzīvotājam vadīja ikdienas dzīvi, veda bērnus uz skolu 
un dzīvoja šeit bez jebkādām īpašām saitēm ar kaimiņiem. 
Tomēr kādu dienu viņa dzīvē ienāca pārmaiņas, un līdz ar to 
mainījās arī visa šīs topošās kopienas dzīve.

Viss aizsākās pirms aptuveni trim gadiem krustojumā, 
kas ironiski kļuvis par svarīgu Čiekurkalna iedzīvotājiem. 
Tas bija ļoti bīstams krustojums. To bija grūti šķērsot gan 
gājējiem, gan automašīnām. Avārijas notika gandrīz kat-
ru otro dienu, un tad Kaspars nolēma ierosināt lūgumu, lai 
piespiestu pašvaldību šajā sakarā rīkoties un padarīt to cil-
vēkiem drošāku. Saņemtā atbilde viņu šokēja: avārijas nebija 
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tik smagas, šeit vēl nebija notikuši ne-
laimes gadījumi ar bojāgājušajiem, un 
pašvaldība negrasījās rīkoties. Vai tas 
nozīmēja, ka, lai padarītu krustoju-
mu drošāku, ir jāsagaida, lai kāds ietu 
bojā? Jāsagaida, lai notiek ļaunākais, 
pirms kaut kas tiek mainīts? Kaspars 
to nevarēja pieņemt un nolēma rīko-
ties. 2015. gada 12. jūnijā tika dibināta 
“Čiekurkalna attīstības biedrība”. 

Sākotnēji jaundzimušo NVO vei-
doja tikai Kaspars un divi viņa draugi; 
šodien forumā aktīvi piedalās vairāk 
nekā piecdesmit cilvēku, un aptuveni 
četrdesmit cilvēki ir biedrības biedri. 
Viņi visi ir Čiekurkalnieši. Latvijā šī 
nav izplatīta prakse. Cilvēki sākumā 
domāja, ka biedrība saņem samak-
su un dara to personiskā izdevīguma 
dēļ. Pamazām iedzīvotāji saprata, ka 
visi dalībnieki strādā uz brīvprātības 
pamatiem. Viņi to dara, jo vēlas labā-
ku sabiedrību saviem bērniem. Tā ir 
attieksme. Visgrūtāk saprast Kaspara 
centienus ir vecākajai apkaimes pa-
audzei. Reiz kāda sirmgalve viena no 
apkaimes pasākumiem laikā viņam 
teikusi: “Kāds mums ir labs mērs!”. 

Galvenais finansējuma avots ir 
partnerības un sponsoru sadarbība ar 
uzņēmējiem un amatniekiem. Piemē-
ram, tā tika finansēta slaveno “Latvi-
jas šūpoļu” būvniecība. Milzīgās šū-
poles ir novietotas tieši pretī bēdīgi 
slavenajam krustojumam. Tās kalpo 

https://www.facebook.com/Shreienbusha
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ne tikai kā cilvēku satikšanās un atpū-
tas vieta, bet ir noderīgas visai kopie-
nai: saskaņā ar vecu latviešu tradīciju 
kārtīga izšūpošanās Lieldienās garan-
tē aizsardzību pret odiem visu vasaru!

Kas noticis ar jau minēto krusto-
juma problēmu, kas bija visa aizsā-
kums? Tā vēl nav atrisināta, bet pirms 
sešiem mēnešiem pašvaldība ir apso-
lījusi gada laikā krustojuma vietā iz-
veidot apļa kustību – Kaspars un viņa 
līdzpilsoņi rūpīgi sekos līdzi šī solīju-
ma izpildei

“Neprasi, ko Čiekurkalns var 
dot tev, prasi, ko tu vari dot 
Čiekurkalnam!” 
- KASPARS SPUNDE
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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.@LAPAS_LV

Jānis Matulis
“Latvijas Zaļā kustība” 
valdes priekšsēdētājs 

http://zalie.lv/

Jānis ļoti labi orientējas Ilgtspējīgas Attīstības mērķos un 
jau pašā sarunas sākumā norāda, ka “Latvijas Zaļā kustība” 
(LZK) savās aktivitātēs integrē vismaz katru trešo no šiem 
mērķiem - daudzas no tēmām bija organizācijai prioritāras 
jau labu laiku. Pats Jānis sevi sauc par “zaļo lietu dinozauru”, 
jo nozarē ir iesaistīts jau kopš 1989. gada, kad viņš piedalījies 
“Vides aizsardzības kluba” dibināšanā. Darbības sākumā Vides 
aizsardzības klubs bija vienīgais, kas nodarbojās ar piekrastes 
aizsardzību, kas līdz ar neatkarības atgūšanu kļuva ļoti svarīga 
tēma. Liela daļa Kurzemes dabas kā PSRS rietumu robeža bija 
sabiedrībai nepieejama, taču šo liegumu atcelšanas rezultātā 
daudz unikālu biotopu nonākuši briesmās. Braukšana ar dži-
piem pa kāpām ātri vien kļuvusi praktiski par “tradīciju”, tas 
pats attiecināms uz privātmāju būvniecību kāpās. Vienā gadī-
jumā, cīņa pret pašvaldību, kas to visu ir atļāvusi, novedusi līdz 
Eiropas Cilvēktiesību tiesai. 

Pirms sākumos organizācija pulcēja pragmātiskus biedrus, 
kas bija mazāk noskaņoti uz talkām un svinīgiem pasākumiem, 
bet tā vietā vēlējās darboties praktiskāk. Tas noveda pie “Lat-
vijas Zaļās kustības” izveides 2004. gadā. Biedrība darbojusies 
ar dažādām tēmām – sabiedrības izglītošanu, enerģijas un kli-
mata jomām. Kāpu aizsardzība vienmēr bijusi pie apvāršņa – 
Jānis paskaidro, ka līdz 2010. gadam kustība bija panākusi, ka 

tie, kas iebrauc kāpās, ir retums, jo tam 
seko sods. LZK sniegusi arī daudzus 
citus priekšlikumus likumprojektiem, 
taču bieži tie netiek uzklausīti, vai tiek 
apspriesti gadiem ilgi. Paralēli šīm ilg-
termiņa aktivitātēm, biedrība regulāri 
rīko dažādas citas aktivitātes, kā, pie-
mēram, “diena bez auto”

Biedrības galvenajā fokusā ir Balti-
jas jūras piekraste un tās ekosistēma, 
kur tiek rīkotas dažādas aktivitātes – 
sakopšanas talkas, priežu stādīšanas, 
kā arī apjomīgs darbs, lai izveidotu 
“Dabas pieejamības sertifikātu”. Šī 
projekta pamatā ir pārliecība, ka uni-
kāliem dabas apskates objektiem Lat-
vijā jābūt pieejamiem visiem. Lai šo 
pārliecību padarītu par standartu, LZK 
kopā ar apvienību “Apeirons” rudens 
sākumā prezentēja kopīgi izveidoto, 
universālo dizainu apliecinošo, sertifi-
kātu par dabas pieejamību. Šī projekta 
turpinājumā sekos sadarbība ar pašval-
dībām, kuru teritorijā atrodas nozīmīgi 
dabas objekti (kā piemēri – baltās kā-
pas, pelēkās kāpas, unikāli biotopi vai 
unikāli augi), lai ar nelieliem resursiem 
padarītu šīs vietas pieejamas visiem. 
Visiem pieejams - nozīmē atbilstību 
universālā dizaina pamatprincipiem, 
kā piemēru minot, ka cilvēks ratiņkrēs-
lā var bez palīdzības izkāpt no sava auto 
stāvlaukumā un nokļūt līdz objektam 
bez apgrūtinājumiem. Tam pamatā ir 
ļoti elementāra ideja – ja, piemēram, 
labierīcības tiek iekārtotas cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem pieejamā 
veidā, tas nozīmēs pieejamību visiem. 

Iniciatīvas ietvaros abas organizācijas 
padara savus ekspertus pieejamus kon-
sultācijām. Sertifikātam ir divas pakā-
pes – diploms par atrašanos uz pareizā 
ceļa un piešķiramais uz gadu karogs, 
kas parāda atbilstību visiem pieejamī-
bas principiem. Abas pakāpes pieeja-
mas kā publiskiem, tā privātiem īpa-
šumiem un apskates objektiem. Jānis 
paskaidro, ka ir jau vairākas pašvaldību 
uzturētas pludmales, kas nākamgad šo 
karogu varētu saņemt, kā lielisku pie-
mēru norādot Roju. 

“Taktika līdz kurai mēs 
esam nonākuši ir, ka 
cilvēkiem nevajag aizliegt 
[pieeju dabai], bet gan 
piedāvāt risinājumu.
Ja tev ir pieejama sakārtota 
infrastruktūra – daba 
no tā tikai iegūs.”

– JānIS


