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INOVĀCIJAS UN
INFRASTRUKTŪRA

Kārlis ikdienā ir gids muzejā, kas jau vairāk kā desmit gadus uz savu darbu brauc ar velosipēdu. Viņš ir pieradis, tāpēc
pat Rīgas infrastruktūra viņam lielus pārdzīvojumus nesagādā. Taču, gadiem redzot, kādas grūtības pārvietošanās sagādā
apkārtējiem Rīgā, viņš nonāca pie vēlmes situāciju uzlabot.
Jau 2009. gadā Kārlis atrada sevi domubiedru grupā, taču tā,
diemžēl, līdz rīcībai arī nenonāca. Otrais mēģinājums uzlabot
situāciju rezultējies ar panākumiem un biedrības “Pilsēta Cilvēkiem” (PC) izveidi 2016. gadā. Kārlis uzsver, ka biedrības
valdes priekšsēdētājs sāka “velt sniega piku”, kad publicēja sociālajos tīklos rakstus par satiksmi un infrastruktūru Rīgā, kas
EMĪLS LUKJANSKIS drīz svinēs savu 24. dzimšanas dienu.
piesaistīja daudz līdzīgi domājošu aktīvu cilvēku. Vēl viens PC
Viņš ir viena no Latvijā populārākajiem zinātnes centriem –
biedrs Māris Kalējs pievienojās biedrībai nesen, pēc kopīgā akZinoo, rīkotājdirektors. Emīla stāsts aizsākas Cēsīs – šarmantivitātēm ar Čiekurkalna apkaimes biedrību. Apkaimju biedrītā pilsētiņā aptuveni divu stundu braucienā no Rīgas, kur viņš
bas ir labi partneri – Māris ir dalībnieks Čiekurkalna apkaimes
ir dzimis, audzis un sācis žurnālistikas studijas universitātē.
biedrībā, Kārlis darbojas arī Teikas apkaimes biedrībā.
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ja: veicināt bērnu interesi par zinātni.
Tādējādi ar dīvainām interaktīvām
izstādēm četros centros visā valstī
un pastāvīgi skolās organizētām darbnīcām Zinoo zinātnes centrs sniedzis ieskatu zinātnes pasaulē vairāk
nekā 30 000 bērnu ar cerību radīt
daudzus jaunos zinātniekus, kas tuvākajā nākotnē ar zinātnes palīdzību
nodrošinās Latvijas attīstības ceļu,
pamatojoties uz ilgtspējīgas attīstības
principiem.
Piemēram, ielas jāveido tā, lai ātrumu
pārsniegt nav iespējams. Kārlis atzīst,
ka tas nav jautājums tikai par infrastruktūru, bet gan arī par sabiedrību
un gatavību mainīties.
Runājot par PC nākotnes plāniem,
abi biedrības locekļi izsakās, ka būtu
priecīgi saziņu, plānošanu un aktivitātes vairāk rīkot “aci pret aci”, nevis tikai tiešsaistē. Tāpat viņi vēlas turpināt
veicināt iedzīvotāju iesaisti. Nesenajā
piketā par velo infrastruktūru pie Rīgas
Domes PC biedri bija priecīgi redzēt
daudz nepazīstamu seju, jo tas liecina,
ka šīs problēmas sasniedz arvien vairāk
interesentu.

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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Kārlis infrastruktūras nozīmi pilsētā skaidro vienkārši – tā ir jābūvē tā, lai
cilvēkam būtu mazāk iespēju pieļaut
kļūdas. To, vai visi ievēro noteikumus,
izkontrolēt nebūs iespējams nekad, tāpēc jālikvidē iespēja pieļaut šīs kļūdas.

