
 

 

 

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerībai "Kaimiņi" 

Lauku partnerībai "Sēlija" 

Aizkraukles rajona partnerībai 

Partnerībai "Daugavkrasts" 

Stopiņu un Salaspils partnerībai 

Krāslavas rajona partnerībai 

Preiļu rajona partnerībai 
 
Lielvārde, 2018.gada 5.jūlijā 
Nr. 20180704/02 
 
Par sadarbību projekta “DaugavAbasMalas” īstenošanā 
 
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied Zeme” un septiņas vietējās rīcības grupas (turpmāk 
– VRG): biedrība "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi”, biedrība „Lauku partnerība 
„Sēlija”, biedrība "Aizkraukles rajona partnerība”, biedrība "Partnerība "Daugavkrasts”, biedrība 
"Stopiņu un Salaspils partnerība”, biedrība "Krāslavas rajona partnerība” un biedrība "Preiļu rajona 
partnerība”, uzsāk 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, praktiska darbības plāna izveidošana, 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.  
 
Projekta īstenošanas stratēģija ir sekojoša: izpētīt - piesaistīt sabiedrības uzmanību - nodot zināšanas - 
aktivizēt rīcībai - tīklot ilgtspējai. 
 
Projekta darbības notiks divos saturiskajos blokos: 

1. Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija (laika un maršruta plāns pielikumā Nr.1) 
norisināsies no 2018. gada 23. jūlija līdz 5. augustam ar plostiem no Daugavas augšteces 
Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, līdz Mangaļsalas bākai, veicot 352 kilometrus. Ekspedīcijas 
komanda dokumentēs un mērīs tūrisma ūdensceļu, apstāšanās vietas, drošas Daugavas HES 
apiešanas vietas, kā arī 1km attālumā no krasta - kultūrvēsturiskos objektus un tūrisma 
pakalpojumu sniedzējus Daugavas abos krastos. Par ekspedīcijas gaitu tiks uzņemta videofilma, 
fotoreportāža un panorāmas attēli. Tai varēs sekot projekta mājaslapā latviski/angliski, un 
sociālajos tīklos. Ekspedīcijas rezultātā taps ikvienam pieejama, viegli lietojama interaktīva 
karte, ar kuras palīdzību visi interesenti varēs atkārtot šo maršrutu pa posmiem vai kopumā. 
Taps arī unikāla Daugavas ūdensceļa zīme, kā arī pētījums par normatīvajiem aktiem, kas regulē 
ūdensmalu labiekārtošanu, un hidrotehniķa atzinumi par pašvaldību norādītajām ūdenstūrisma 
pieturvietām un to marķēšanu. 
Saturiskā bloka ieviešanu koordinēs biedrība “Ūdensmalu attīstībai”. 



 

 

 

2. Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstības izpētes pasākumi, kas, sadarbojoties 
pašvaldībām un VRG, ietver 8 DaugavAbuMalu Satikšanās jeb konferences, tematisko 
fokusgrupu diskusiju ciklu (pasākumu kalendārs pielikumā Nr.2) un uz to rezultātu pamata 
veidotu socioloģisko pētījumu, kas tiks prezentēts 2019.gada aprīlī. 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. Tiks veidots plašam lietotāju lokam pieejams 
“Daugavas darbu un iespēju kalendārs”, kas apkopos tradicionālus, ikgadējus Daugavas baseina 
kopienām svarīgus pasākumus, projektus, pieejamās finansējuma un līdzdalības iespējas, kā arī 
investīciju plānu Daugavas baseina attīstībai. Ar šiem instrumentiem vēlamies apvienot 
pašvaldību, NVO un uzņēmēju centienus kopīgam mērķim - Daugavas baseina attīstībai. Šis 
darbs turpināsies līdz 2019. gada maijam un, cerams, arī pēc projekta noslēguma. 
Saturiskā bloka ieviešanu koordinēs biedrība “Radošās Iniciatīvas Centrs”. 

 
Projekta ietvaros aicinām VRG uz kopīgu darbu: 

1. Kuplināt ekspedīcijas programmu ar Jūsu iniciētiem pasākumiem un aktivitātēm: sadraudzības 
vakari pie ugunskura, ekspedīcijas plostu pavadīšana ar saviem peldlīdzekļiem atsevišķos tās 
posmos, u.c.  

2. Apkopot informāciju par VRG darbības teritorijā esošajām - populārām peldvietām, laivu 
piestātnēm, kempinga vietām, apskates/tūrisma objektiem, ko ekspedīcijai vajadzētu apsekot 
un iekartēt 1 km attālumā no Daugavas abiem krastiem. Ja VRG teritorijā ir objekti, kas būtu 
interesants Daugavas ūdens tūristu galamērķis, bet tie atrodas tālāk, nekā 1 km no krasta, 
lūdzam tos identificēt atsevišķā sarakstā un mēs ieplānosim to apsekošanas iespējas pēc 
ekspedīcijas. Informāciju lūdzam nosūtīt saskaņā ar pielikumā Nr. 3 esošo veidlapu līdz 2018. 
gada 18. jūlijam uz biedrības “Ūdensmalu attīstībai” e-pastu sudrabgarnis@gmail.com. 

3. Dot priekšlikumus konferenču sarunu specifiskajām tēmām, kas saistītas ar Daugavas baseina 
ekonomiskā potenciāla veicināšanu vai izaicinājumiem, kā arī plānot papildus aktivitātes 
projekta tēmu aktualizēšanai, ieteikt konferenču ekspertus un runātājus, līdzdarboties 
konferenču organizēšanā bez maksas pieejamās telpās un koprades vietās atbilstoši pasākumu 
kalendāram pielikumā Nr.2. Pēc konferenču vietu apzināšanas aicināsim VRG izvērtēt iespēju 
katrā no pasākumiem piedāvāt vietējo realitāti akcentējošo neoficiālo daļu: prezentācijas, 
ekskursijas, piedzīvojumus un vizītes pie uzņēmējiem, ja iespējams, nodrošinot to par vietējiem 
resursiem. Informāciju nosūtīt līdz 2018. gada 10. septembrim uz biedrības “Radošās Iniciatīvas 
Centrs” e-pastu daugavabasmalas@gmail.com. 

4. Pašiem piedalīties un uz konferencēm deleģēt atbilstošo nozaru speciālistus, atbilstošos 
lēmumu pieņēmējus, kopienu līderus, uzņēmējus, LEADER finansējuma saņēmējus, NVO un 
interešu grupas (uzaicinājumi uz katru no konferencēm tiks izsūtīti atsevišķi). 

5. Uzņemties lokālo aktivitāšu organizēšanu savā darbības teritorijā un kopienās, lai aktualizētu 
projekta tēmas. Projekta ietvaros būs pieejams neliels finansējums un katra ideja jāizrunā 
atsevišķi.  

6. Palīdzēt izsūtīt respondentiem socioloģijas pētījuma elektroniskās anketas, izmantojot savu 
plašo tīklu un kontaktu bāzi, lai anketas sasniegtu adresātus. 
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7. Izplatīt informāciju savā interneta vietnē, informatīvajos materiālos, pasākumos, sociālajos 
tīklos un reģionālajos medijos par projektu, ekspedīcijas gaitu, uzņemtajiem foto un 
videomateriāliem, interaktīvo Daugavas karti. Mediju iespēju plānu nosūtīsim jums līdz 2018. 
gada 10. septembrim. 

 
 
 
Papildu informācija:  
Par Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīciju: 

Sandra Biseniece 
tel. +371 22078722 
sudrabgarnis@gmail.com 

 
Par Daugavas ekonomiskā potenciāla attīstības izpēti: 

Dmitrijs Zverevs 
tel. +371 29670556 
daugavabasmalas@gmail.com 

 
Lai mūsu ieceres un darbi Latvijas simtgadē rada nākotni Daugavas kopībai! 
 
Linda Cīrule 
PPP biedrība "Zied zeme" valdes locekle  
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1. pielikums 
DAUGAVAS ŪDENSTŪRISMA MARŠRUTA IZPĒTES EKSPEDĪCIJA  

 no 2018. gada 23. jūlija līdz 5. augustam  
 
Ekspedīcijas maršruts pa dienām 
 

 Pirmā diena (23.07.18., pirmdiena) – 32 km  
1 Starts Latvijas/Baltkrievijas robeža  55.788177, 27.614825 

2 Piedruja/Daugavas akmens  55.794555, 27.451648 
3 Indricas upe  55.831230, 27.353807 

4 Indricas katoļu baznīca  55.847300, 27.324088 

5 viesu māja "Arkādija"  55.870993, 27.166115 
 Otrā diena (24.07.18., otrdiena) – 27 km   

6 Krāslava/Prāmja pārceltuve  55.896552, 27.154690 

7 Skatu tornis  55.892705, 27.145273 

8 Krāslavas pilskalns/Adamovas dabas taka  55.892330, 27.137058 
9 Dvoriščes sēklis, salas  55.874373, 27.104984 

10 Veckaplava  55.867885, 27.002350 

11 Rudņas upe  55.871810, 26.935186 

12 Kempings "Krasti"  55.918615, 26.907757 
 Trešā diena (25.07.18., trešdiena) – 22 km   

13 Slutišķu vecticībnieku lauku sēta  55.912869, 26.886811 

14 Slutišķu krauja  55.902542, 26.874702 
15 Ververu krauja  55.889824, 26.876472 

16 Vasargelišķu skatu tornis  55.913221, 26.813708 

17 Apskates objekts Stalkers  55.881311, 26.749315 
18 Dinaburgas pilsdrupas  55.911283, 26.723409 

19 Sporta klubs "Beibuki"  55.923412, 26.704056 
 Ceturtā diena (26.07.18., ceturtdiena) – 41 km   

20 Daugavpils tilts  55.866389, 26.512539 

21 Daugavpils cietoksnis  55.881926, 26.494764 

22 Ilūkstes novads  55.988857, 26.376308 
23 Nometnes vieta uz salas  56.058590, 26.344700 

 Piektā diena (27.07.18., piektdiena) – 28 km   

24 Nīcgales baznīca 56.138949, 26.338863 
25 Dzenes pilskalns 56.204143, 26.270092 

26 Piemiņas akmens Dugavas plostniekiem 56.217585, 26.216888 

27 Jersikas sala/ Nometnes vieta 56.263245, 26.198126 
 Sestā diena (28.07.18., sestdiena) – 23 km   

28 Jersikas pilskalns 56.275179, 26.201018 

29 Līvāni, pārceltuve 56.343098, 26.163759 

30 Līvānu stikla muzejs 56.355380, 26.162052 



 

 

 

31 Atpūtas vieta Daugmales 56.433442, 26.070199 
 Septītā diena (29.07.18., svētdiena) – 27 km   

32 Kaupres pilskalns 56.478808, 25.922991 

33 Jēkabpils tilts 56.499983, 25.878347 

34 Sakas pieteka 56.529998, 25.762583 
35 Nometnes vieta 56.478808, 25.922991 

 Astotā diena (30.07.18., pirmdiena) – 27 km   

36 Aiviekstes izteka 56.614329, 25.757405 
37 Pļaviņas 56.615695, 25.722356 

38 Lokstenes dievturu svētnīca 56.599538, 25.657705 

39 Kempings "Daugava Radzes"/ Nakšņošanas vieta 56.607319, 25.498197 
 Devītā diena (31.07.18., otrdiena) – 20 km   

40 Likteņdārzs 56.634712, 25.435341 

41 Kokneses pilsdrupas 56.638196, 25.417768 

42 Aizkraukle 56.597039, 25.266327 

43 Viesu māja Samata 56.578516, 25.258393 
 Desmitā diena (1.08.18., trešdiena) – 25 km   

44 Pļaviņu HES 56.582771, 25.239969 

45 Aizkraukles pilskalns 56.620771, 25.127110 

46 Jaunjelgavas pontons 56.616971, 25.071651 

47 Kempings "Saulīetes" /Nakšņošanas vieta 56.638471, 24.899568 
 Vienpadsmitā diena (2.08.18., ceturtdiena) – 20 km   

48 Lielvārdes Pilskalns 56.715436, 24.797601 

49 Ķegums, Lāčplēša iela 56.739082, 24.721162 

50 Ķeguma HES 56.740377, 24.711344 

51 Viesu nams Umuri 56.752597, 24.686903 
 Divpadsmitā diena (3.08.18., piektdiena) – 34 km   

52 Ogre, J.Alunāna iela 56.803679, 24.604486 

53 Sv.Meinarda sala 56.815405, 24.501124 

54 Nāves sala 56.836006, 24.447336 

55 Rīgas HES 56.835312, 24.270685 

56 Ķekava, "Murdiņi" 56.831122, 24.242890 

57 Kempings Doles sala 56.850742, 24.221878 
 Trīspadsmitā diena (4.08.18., sestdiena) – 30 km   

58 Zaķu sala 56.920634, 24.144950 

59 Akmens tilts 56.946232, 24.103981 

60 Mīlestības salas skatu tornis 57.044119, 24.055673 

61 Mangaļsalas bāka 57.068312, 24.015143 

 
14. diena (5.08.18., svētdiena) – laika rezerve.  



 

 

 

2. pielikums 

DAUGAVAS UPES BASEINA EKONOMISKĀ POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS IZPĒTES 
PASĀKUMI: KONFERENCES “DAUGAVABUMALU SATIKŠANĀS” UN VRG 

SADARBĪBAS PASĀKUMI 
2018. gada 1.jūlijs - 2019.gada 16.maijs 

 
Kalendārs: 
1) Konferences 
1.satikšanās - oktobra 1.nedēļa (1.10. - 5.10.) 
DaugavAbasMalas atklāšanas pasākums. 8 VRG un stratēģiskie partneri, kas tiek pirms tam 
identificēti projekta Stratēģiskās vadības darba grupā, vienojas par Daugavas upes baseina 
ekonomiskā potenciāla izaugsmes plāna nepieciešamību un saturu. 
 
2.satikšanās - oktobra 2.nedēļa (8.10.-12.10) 
DaugavAbasMalas sasauc savu VRG teritorijā darbojošos NVO un iepazīstina ar nepieciešamību plānot 
Daugavas ekonomisko potenciālu šodien un desmit gadu tuvā nākotnē. Pilotē Daugavas novadu 
pašvaldību - pāru ideju. VRG rosinās un īstenos 8 pašvaldību pāru sadarbības grupas. Pāru sadarbības 
grupās strādās interesi izrādījušās pašvaldības, kas pozicionētas tieši pretī viena otrai, Daugavas abās 
malās. Šī ir inovatīva pieeja, ar kuru ceram panākt paradigmas maiņu par Daugavu, kā par ūdensšķirtni 
un aicināt paraudzīties uz Daugavu kā vienotāju. Ceram atraisīt labvēlīgu kaimiņu sacensību starp 
Daugavas pašvaldību pāriem un veicināt pašvaldību interešu konsolidāciju Daugavas ūdensmalu 
labiekārtošanā un visa Daugavas apgabala ekonomiskās attīstības virzīšanā. 
 
3.stikšanās - oktobra 3.nedēļa (15.10.-19.10.) 
DaugavAbasMalas iet tautās - tūrisma uzņēmēju, amatnieku, taku ziņu un novadpētnieku satikšanās. 
Diskutē par labvēlīgu tūrisma un uzņēmējdarbības vidi, attīsta Daugavas pāru ideju. 
 
4.satikšanās - oktobra 3.nedēļa (15.10.-19.10.) 
DaugavAbasMalas sasauc pašvaldību pārstāvjus. Diskusija par pirmo konferenču rezultātiem, diskusija 
par novadu attīstību abpus Daugavai. DaugavAbasMalas sasauc pāru pašvaldības, biznesa spēle par 
ūdensmalu attīstību, diskusija par aktuālajiem jautājumiem. Paraksta pāru sadraudzības memorandus, 
fiksējot tajos kopīgos mērķus. 
 
5.satikšanās - oktobra 4.nedēļa (22.10.-26.10.) 
DaugavAbasMalas sasauc pētniekus un politikas plānotājus. Pamatojoties ar iepriekšējās konferencēs 
gūtajiem rezultātiem, diskutē par Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstības plānu, par 
tā potenciālo ietekmi ES finansējuma piesaistē un sadarbībā ar Austrumu partnerības valstīm. 
 
6.satikšanās - oktobra 4.nedēļa (22.10.-26.10.) 
DaugavAbasMalas sasauc jaunatnes NVO, jauniešu interešu grupas un iepazīstina viņus ar rezultātiem. 
Jaunieši, kā nākotnes pārvaldītāji, izspēlē Daugavas upes baseina nākotni visās tā dimensijās. Jaunieši 
diskutē un papildina dokumentu ar viņiem aktuāliem aspektiem.  
 



 

 

 

 
7.satikšanās - novembra 4.nedēļa (26.11.-30.11.) 
DaugavAbasMalas un eksperti diskutē par klimata pārmaiņām un to ietekmi uz Daugavas upes 
baseina ekonomisko potenciālu. 
 
8.satikšanās - decembra 2.nedēļa (10.12.-14.12.) 
Noslēguma Satikšanās, kurā DaugavAbasMalas atskatās uz paveikto un rezultātiem, nosprauž plānu 
tālākajai darbībai un pētījumiem, baseina nākotni visās tā dimensijās, debatē un papildina 
dokumentus ar viņiem aktuālajiem aspektiem. 
 
2) Pašvaldību pāru aktivitātes 
no 8.10.18. līdz 28.02.19.  
 
3) Tīklošanās aktivitātes un lokālās iniciatīvas, kas vērstas uz projekta tēmu aktualizāciju vietējā 
kopienā 
no 15.10.18. līdz 28.02.19.  

  



 

 

 

3.pielikums 
Informācija par kultūrvēsturiskajiem objektiem un tūrisma pakalpojuma sniedzējiem 

Daugavas abos krastos 
 

Lūdzam, izmantojot šo veidlapu, sniegt informāciju par Jūsu pašvaldības teritorijā / Jūsu VRG 
darbības teritorijā esošajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem un tūrisma pakalpojuma 
sniedzējiem Daugavas krastā. 
Būsim pateicīgi informāciju saņemt līdz 18.jūlijam uz e-pastu sudrabgarnis@gmail.com. 
 
  

Informācija par objektu (tabula aizpildāma par katru objektu atsevišķi) 
Objekta nosaukums  

Pašvaldība, kuras teritorijā 
objekts atrodas 

 

Objekta koordinātes  

Objekta tips (izvēlēties atbilstošo)  kultūrvēsturiskais objekts / apskates vieta 
 tūrisma infrastruktūras objekts (laivu piestātne, kempings, 

kafejnīca u.c.) 

Objekts atrodas (izvēlēties 
atbilstošo) 

 mazāk kā 1 km attālumā no Daugavas krasta 
 vairāk kā 1 km attālumā no Daugavas krasta 

Īss objekta apraksts  
Hipersaite uz interneta vietni, kur 
pieejama plašāka informācija par 
objektu 

 

Objekta kontaktinformācija (ja 
attiecināms) 

 

 
Informāciju sagatavoja 

Vārds, uzvārds  

Pārstāvētā organizācija / iestāde  

Amats  
Tālrunis  

E-pasts  
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