
   

Noslēdzies projekts „Afišu stabu izvietošana
Ikšķiles novada teritorijā”

Datums: 05.09.2014
Izdevums: Rīgas Apriņķa Avīze
Rubrika: Ikšķiles novada pašvaldības informācija

Projekta mērķis bija izvietot jaunus un mūsdienīgus afišu stabus visā novada teritorijā. Afišu
stabi kalpos par informācijas avotu citu novada organizāciju rīkotajiem pasākumiem,
informāciju var izvietot arī vietējie uzņēmēji.

Līdz šim novada teritorijā afišu stabu nebija. Atsevišķās vietās bija pieejami koka ziņojumu
dēļi, kas bija gan morāli novecojuši, gan arī nolietojušies. Apkārt esošā telpa nebija sakopta,
piemēram, daži ziņojumu dēļi atradās zālājā, un lietainā laikā pie tiem nebija iespējams
piekļūt. Projekta sagatavošanas laikā tika veikta izpēte par iedzīvotāju kustību un noteiktas
stratēģiski svarīgākās vietas informācijas izvietošanai. Līdz ar to tika definētas arī vairākas
vietas, kur ziņojuma dēļu līdz šim nav bijis.

Projekta ietvaros uzstādīti deviņi afišu stabi un labiekārtota apkārt esošā teritorija, t.i., veikti
bruģēšanas darbi, apmaļu sakārtošana u.c. nepieciešamie darbi.

Adreses, kur ir izvietoti afišu stabi:

• Kraujas, Tīnūži, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads (pie Tīnūžu pagasta pārvaldes)

• Rīgas iela, Daugavmala, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads (pie pludmales)

• Skolas iela, Ikšķile, Ikšķiles novads (pie skolas)

• Kalēju iela 1, Ikšķile, Ikšķiles novads (pie Ikšķiles ev. luteriskās baznīcas)

• Līvciema iela 1, Daugavmala, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads (pie Ikšķiles novada
pašvaldības administratīvās ēkas)

• „Dainas 1”, Jaunikšķile, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads (pie kafejnīcas „Dainas”)

• Pārbrauktuves iela, Jaunikšķile, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads (pie stacijas)

• Birzes iela 2a, Ikšķile, Ikšķiles novads (800 gadu skvērs)

• Skolas iela, Ikšķile, Ikšķiles novads (pie veikala „Supernetto”)

Afišu stabiem ir izstrādāts novadam unikāls dizains, kas veicina kopējo novada tēla veidošanu
un ieturēs vienotu stilu ar citiem mazās arhitektūras objektiem. Stabu dizainā būtībā ir
ievērots tradicionālais apaļais stabs no kompozītmateriāla, bet pievienoti mūsdienīgi dizaina
elementi (no nerūsējošā tērauda). Stabiem ir pievienots arī apgaismojums, līdz ar to
informācija būs izlasāma arī diennakts tumšajā laikā. Afišu stabi ir grozāmi ap savu asi, un ir
iespējams izvietot informāciju pa visu virsmu, maksimāli izmantojot piedāvāto telpu
plakātiem, dažādiem paziņojumiem un sludinājumiem.

Projekts ir realizēts programmas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Projekts tika apstiprināts kā atbilstošs Publisko un
privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” Vietējās attīstības stratēģijas aktivitātei „1.2.
Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”. Kopējā apstiprinātā projekta
summa – 40 985 eiro, no kuriem 10 671 eiro ir publiskais finansējums.

Projekta ieviešana paredz vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos novada sabiedriskajās aktivitātēs,
kā arī iespēju gūt svarīgāko informāciju par novada dzīves aktualitātēm. Vietējie iedzīvotāji ir
laipni aicināti izvietot aktuālo informāciju uz afišu stabiem, ievērojot estētisku noformējumu
un satura korektumu. Pašvaldība apzinās, ka deviņi stabi visā novada teritorijā var būt
nepietiekams skaits, tāpēc plāno aicināt iedzīvotājus arī turpmāk izteikt priekšlikumus, kur ir
nepieciešami afišu stabi.
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