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Daugavas upes baseina pašvaldībām 
Vietējām rīcības grupām 

 
Par projekta “DaugavAbasMalas” 2.saturiskā bloka konferenču kalendāru 
 
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied Zeme” un septiņas vietējās rīcības grupas 
(turpmāk – VRG) ir uzsākušas sadarbības projektu - Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla 
attīstības izpētei un veicināšanai “DaugavAbasMalas”.  
 
Projekta mērķis ir sabiedrības līdzdalības veicināšana, pieejamu un drošu ūdensmalu marķēšana 
un kartēšana, publisko un privāto personu (VRG, pašvaldību, komersantu, tūrisma aģentūru, 
biedrību u.c.), kas piekļaujas Daugavas upei, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana nolūkā 
paplašināt Daugavas baseina ekonomisko potenciālu, tūrisma aktivitātes, uzņēmējdarbības 
attīstību un nodarbinātību. 
 
Vasarā projekta ietvaros norisinājās Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija, 
ekspedīcijas komandai ar plostiem no Daugavas augšteces Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, 
līdz Mangaļsalas bākai veicot 352 kilometrus. Izmantojot ekspedīcijas rezultātus, taps ikvienam 
pieejama, viegli lietojama interaktīva karte, ar kuras palīdzību visi interesenti varēs atkārtot šo 
maršrutu pa posmiem vai kopumā.  
 
Savukārt jau oktobrī uzsākam darbu projekta 2 saturiskā bloka ietvaros. 8 DaugavAbuMalu 
Satikšanās jeb konferences pulcēs VRG aktīvistus, pašvaldību amatpersonas, tūrisma uzņēmējus, 
amatniekus, pētniekus, politikas plānotājus, jauniešus un citas aktīvās iedzīvotāju grupas, lai kopīgi 
meklētu risinājumus Daugavas ekonomiskā potenciāla efektīvākai izmantošanai un identificētu 
iespējas ciešākai, visu iesaistīto pušu izaugsmi veicinošai sadarbībai. Katrai no konferencēm ir sava 
tēma, kas nodrošina iespēju iedziļināties plašā jautājumu klāstā un risināt specifiskām mērķa 
grupām aktuālās problēmas. 
 
Uz pirmo Satikšanos divdesmit Daugavas baseina pašvaldības, sadarbības projekta stratēģiskos 
partnerus un VRG pārstāvjus aicinām pulcēties 2018.gada 4.oktobrī Ogres novadā, Ciemupes 
Tautas namā (Liepu gatvē 12, Ogresgala pagastā). Pasākuma programma – pielikumā.  
 
Satikšanos iedvesmos biologs, žurnālists un raidījumu vadītājs Māris Olte. PPP “Zied Zeme” 
pārstāvji vēstīs par projektā līdz šim paveikto un iezīmēs turpmāk kopīgi veicamos darbus, par kuru 
veiksmīgākajām īstenošanas formām diskutēsim darba grupās. Pasākuma norises laiks: no plkst.  
11:00 līdz plkst. 15:30. 
 
Svarīgi! Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, lūdzam reģistrēties dalībai konferencē līdz 2.oktobrim 
plkst. 22.00  https://ej.uz/1_DaugavAbasMalas  



 

Nākamo DaugavAbuMalu Satikšanos kalendārs 
( skat. www.daugavabasmalas.lv) 

 
10. oktobris. Otrā Satikšanās Stopiņu novadā. NVO. 
Aicinām visas Daugavas baseina nevalstiskās organizācijas, gan tās, kuras jau aktīvi darbojas 
LEADER ietvaros, gan tās, kas vēl nav izmantojušas šo iespēju. Spriedīsim par NVO lomu Daugavas 
baseina ekonomiskā potenciāla rosināšanā, plānošanā un NVO iespējām Daugavas baseinā. 
Satikšanos iedvesmos kultūras vēstniece un www.sadarbibasplatforma.lv dibinātāja Lauma Celma 
un Latvijas Lauku foruma padomes loceklis Āris Adlers. 
10. oktobrī Stopiņu novada Ulbrokas kultūras namā, Institūta ielā 1C, Ulbrokā. Pasākuma norises 
laiks: no plkst.  11:00 līdz plkst. 16:00. 
 
Svarīgi! Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, lūdzam reģistrēties dalībai konferencē līdz 8.oktobrim 
plkst. 22.00 https://ej.uz/2_DaugavAbasMalas   
 
16. oktobris. Trešā Satikšanās Krāslavas novadā.  Tūrisma nozare. 
Aicinām tūrisma uzņēmējus, daugaviešu tradīcijās strādājošus amatniekus, taku ziņus un 
novadpētniekus. Diskutēsim par labvēlīgu tūrisma un uzņēmējdarbības vidi un atklāsim tos 
faktorus, kas būtu nepieciešami tūrisma ekonomiskā potenciāla rosināšanai Daugavas baseinā. 
Satikšanos iedvesmos biologs, Vidzemes augstskolas pasniedzējs, vairāk nekā 200 publikāciju 
autors un 20 ceļvežu izstrādātājs, ceļotājs Juris Smaļinskis. 
16.oktobrī, Krāslavā, norises vietas adrese tiek precizēta. 
Pasākuma norises laiks: no plkst.  11:00 līdz plkst. 16:00. 
 
Svarīgi! Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, lūdzam reģistrēties dalībai konferencē līdz 
14.oktobrim plkst. 22.00 https://ej.uz/3_DaugavAbasMalas   
 
18.oktobris. Ceturtā Satikšanās Pļaviņu novadā. Daugavas baseina pašvaldību vadītāji. 
Aicinām 20 Daugavas baseina pašvaldību vadītājus, pašvaldību attīstības speciālistus, pašvaldību 
tūrisma un informācijas centru vadītājus, lai diskutētu par novadu attīstības redzējumu abos 
Daugavas krastos un meklētu sadarbības potenciālu, jaunas Daugavas baseina pašvaldību interešu 
pārstāvības iniciatīvas.  
18.oktobrī, Pļaviņu novada kultūras centra Mazajā zālē, Daugavas ielā 49, Pļaviņu pilsētā. 
Pasākuma norises laiks: no plkst.  11:00 līdz plkst. 16:00. 
 
Svarīgi! Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, lūdzam reģistrēties dalībai konferencē līdz 
16.oktobrim plkst. 22.00 https://ej.uz/4_DaugavAbasMalas  
 
 
 
 



 

24. oktobris. Piektā Satikšanās Daugavpils novadā. Pētnieki un stratēģi. 
Aicinām pētniekus un attīstības politiku plānotājus, lai diskutētu par iepriekšējo konferenču 
rezultātiem, inovācijām, kas iespējamas Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstības 
rosināšanā, par Daugavas baseina attīstības plāna nepieciešamību, tā potenciālo ietekmi ES 
finansējuma piesaistē un sadarbībā ar Austrumu partnerības valstīm. 
24.oktobrī, Červonkas (Vecsalienas) muižas pilī, Daugavpils novadā. 
Pasākuma norises laiks: no plkst.  11:00 līdz plkst. 16:00. 
 
Svarīgi! Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, lūdzam reģistrēties dalībai konferencē līdz 
22.oktobrim plkst. 22.00 https://ej.uz/5_DaugavAbasMalas  
 
(22.10.-26.10.)Sestā Satikšanās Ķeguma novadā. Jaunatnes NVO un jauniešu interešu grupas. 
Aicinām Daugavas baseina jaunatnes NVO un jauniešu interešu grupas. Jaunieši kā nākotnes 
pārvaldītāji izspēlēs Daugavas upes baseina nākotni visās tā dimensijās un piedalīsies Satikšanos 
rezultējošo dokumentu satura sagatavošanā.  
Pasākuma norises datums un norises vietas adrese tiek precizēti. 
 
Svarīgi! Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, lūdzam reģistrēties dalībai konferencē līdz 
22.oktobrim plkst. 22.00 https://ej.uz/6_DaugavAbasMalas  
 
6. decembris. Septītā Satikšanās Ķekavas novadā. Vides speciālisti. 
DaugavAbasMalas un vides eksperti diskutēs par klimata pārmaiņām un to ietekmi uz Daugavas 
upes baseina ekonomisko potenciālu.   
6.decembrī, Doles Tautas namā, Rīgas ielā 26, Ķekavā. 
Pasākuma norises laiks: no plkst.  11:00 līdz plkst. 16:00. 
 
Svarīgi! Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, lūdzam reģistrēties dalībai konferencē līdz 4. 
decembrim plkst. 22.00 https://ej.uz/7_DaugavAbasMalas  
 
11.decembris. Astotā Satikšanās Ikšķiles novadā. Rezultātu apkopojums. 
Satikšanās būs veltīta projekta rezultātu apkopošanai un turpmāko rīcību noteikšanai.  
Pasākuma norises laiks un vieta tiek precizēti. 
 
Svarīgi! Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, lūdzam reģistrēties dalībai konferencē līdz 10. 
decembrim plkst. 22.00 https://ej.uz/8_DaugavAbasMalas 
 
 
Satikšanās organizētāju PPP “Zied Zeme” vārdā  
Sandra Biseniece un Dmitrijs Zverevs 
 
Papildus informācija: Sandra Biseniece +371 2 2078722 , daugavabasmalas@gmail.com 


