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https://www.facebook.com/Shreienbusha

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 stūra 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 apkaimes 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 katru otro dienu, un tad Kaspars nolēma ierosināt lūgumu, lai
piespiestu pašvaldību šajā sakarā rīkoties un padarīt to cilvēkiem drošāku. Saņemtā atbilde viņu šokēja: avārijas nebija

tik smagas, šeit vēl nebija notikuši nelaimes gadījumi ar bojāgājušajiem, un
pašvaldība negrasījās rīkoties. Vai tas
nozīmēja, ka, lai padarītu krustojumu drošāku, ir jāsagaida, lai kāds ietu
bojā? Jāsagaida, lai notiek ļaunākais,
pirms kaut kas tiek mainīts? Kaspars
to nevarēja pieņemt un nolēma rīkoties. 2015. gada 12. jūnijā tika dibināta
“Čiekurkalna attīstības biedrība”.
Sākotnēji jaundzimušo NVO veidoja 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 samaksu un dara to personiskā izdevīguma
dēļ. Pamazām iedzīvotāji saprata, ka
visi dalībnieki strādā uz brīvprātības
pamatiem. Viņi to dara, jo vēlas labāku sabiedrību saviem bērniem. Tā ir
attieksme. Visgrūtāk saprast Kaspara
centienus ir vecākajai apkaimes paaudzei. 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. Piemēram, tā tika finansēta slaveno “Latvijas šūpoļu” būvniecība. Milzīgās šūpoles ir novietotas tieši pretī bēdīgi
slavenajam krustojumam. Tās kalpo

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

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
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