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Alekša skvēram Sarkandaugavā 3 gadi.
Dzimšanas dienas svinības un iedzīvotāju pozitīvisma kampaņa.
2017. gada 1. maijā aprit trīs gadi, kopš, pateicoties nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvai,
Sarkandaugavā tika izveidots Alekša skvērs, kas tagad kļuvis par vienu no apkaimes atpazīstamības
zīmēm.
Par godu notikumam Sarkandaugavas iedzīvotāji un viesi 1. maijā plkst. 13:00 tiek aicināti uz skvēra
dzimšanas dienas svinībām un kopīgu talku, kurā tiks atjaunots sienas krāsojums sadarbībā ar SIA
«Krāsu serviss», rīkots galda spēļu un galda tenisa turnīrs, norisināsies kopīgs pikniks ar svētku torti,
filmas uzņemšana un citi notikumi.
Līdz 2013. gadam tagadējais Alekša skvērs bija parasta vieta Sarkandaugavā. “Pamesta, piesārņota un degradēta
- tā šo vietu varētu noraksturot. Tajā ar gadiem bija pazuduši visi soliņi un atkritumu urnas, apstādījumi
nekopti, naktīs un gada tumšajā laikā skvērs bija vāji apgaismots. Turklāt, atrodoties Sarkandaugavas centrālajā
ielā, tas neko labu neliecināja arī par pašu apkaimi,” tā šo vietu pirms pārvērtībām raksturo Sarkandaugavas
attīstības biedrības vadītāja Alija Turlaja.
2012. gadā iniciatīva «Labas vietas TALKA» pieteica savu ideju topošajai Eiropas kultūras galvaspilsētai Rīgai:
pasākumu ciklu, kurā apkaimes iedzīvotāji kopā rada idejas kādai konkrētai pilsētas vietai ar mērķi to uzlabot.
Sazinoties ar toreiz nesen dibināto Sarkandaugavas attīstības biedrību, pamestais skvēriņš tika izvēlēts par vietu,
kuru pārvērst, iesaistot apkaimes iedzīvotājus.
Skvēra prakstiska ierīkošana sākās 2014. gada aprīlī, rīkojot vairākas talkas, kuru laikā kopā ar iedzīvotājiem
tika krāsots skvēram piegulošo ēku brandmūris un betona žogs, līdzināta zeme pēc veco krūmu izņemšanas, sēts
zāliens, u.c. Skvērā tika uzstādīti objekti – mazās arhitektūras formas. Skvēra labiekārtojumā uzsvars tika likts
uz funkcionalitāti un izmantojamību, sociālo aspektu – komunikāciju un sadarbību, kā arī vizuālu un
emocionālu atsauci uz apkaimes identitāti.
Pēc trīs gadiem, atzīmējot notikumu, Sarkandaugavas attīstības biedrība rīko pozitīvisma kampaņu apkaimē,
kuras ietvaros vietējie iedzīvotāji tiek aicināti kopīgi rūpēties par pašu radīto publisko ārtelpu un veidot jaunas
iniciatīvas apkaimes uzlabošanai.
2017. gada pavasarī vairāku nedēļu garumā Sarkandaugavas iedzīvotāji kopīgi veidoja svētku noformējumu –
karodziņu virtenes apkaimes ielu rotāšanai un piedalīsies īsfilmas veidošanā.
Kampaņas kulminācija ir skvēra dzimšanas dienas atzīmēšana 1. maijā ar kopīgu talku un nelieliem apkaimes
svētkiem. Pasākums kalpos ne tikai kā svinības apkaimes iedzīvotājiem, bet arī kā atgādinājums, ka labas
iniciatīvas ir jāattīsta un pašu iekārtotā publiskā ārtelpa jākopj un par to jārūpējas, jo tā nevar pastāvēt bez tās
lietotājiem – iedzīvotājiem.
Ikviens interesents 1. maijā tiek aicināts uz Alekša skvēra 3 gadu jubilejas svinībām!
Pasākums tiek īstenots ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta projektu konkursa «Apkaimju
iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai» atbalstu, savukārt krāsu Alekša skvēra sienām nodrošina SIA
«Krāsu serviss».
Preses relīzi sagatavoja:
Alija Turlaja, Sarkandaugavas attīstības biedrības vadītāja, e-pasts: alija@sarkandaugavai.lv, tel. 26446757
	
  

