PROJEKTS “DaugavAbasMalas”
Aicina daugaviešus uz Satikšanos Stopiņu novadā
Sadarbības projekta “DaugavAbasMalas” ietvaros biedrība “Zied zeme” oktobrī uzsāk
konferenču ciklu ap Daugavu esošajās pašvaldībās ar mērķi uzlabot Latvijas lielākās upes
baseina ekonomisko situāciju. Nākam trešdien, 10.oktobrī, no plkst.11:00 līdz plkst.16:00
Stopiņu novada Ulbrokas kultūras namā (Institūta ielā 1C, Ulbrokā) notiks otrā daugaviešu
Satikšanās. Uz šo konferenci īpaši aicinātas visas Daugavas baseina nevalstiskās
organizācijas - gan tās, kuras jau aktīvi darbojas LEADER programmā, gan tās, kas vēl nav
izmantojušas šo iespēju, kā arī ikviens cits interesents.
Šajā daugaviešu Satikšanās reizē tiks spriests par NVO lomu Daugavas baseina ekonomiskā
potenciāla rosināšanā, plānošanā un NVO iespējām Daugavas baseinā. Konferenci
iedvesmos kultūras vēstniece un www.sadarbibasplatforma.lv dibinātāja Lauma Celma un
Latvijas Lauku foruma padomes loceklis Āris Adlers.
Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, dalība konferencē jāreģistrē līdz 8.oktobrim plkst. 22:00.
Plašāka informācija par konferenci un pieteikšanās – projekta
mājaslapā daugavabasmalas.lv, kā arī Facebook lapā.
Kopumā oktobrī un decembrī notiek 8 “DaugavAbasMalas” Satikšanās, un katrai no
konferencēm ir sava tēma, kas dod iespēju iedziļināties plašā jautājumu klāstā un risināt
specifiskām mērķa grupām aktuālas problēmas. Trešā daugaviešu satikšanās būs veltīta
tūrisma nozarei, un tā norisināsies 16.oktobrī Krāslavas novadā. 18.oktobrī Pļaviņu novadā,
“DaugavAbasMalas” ceturtajā konferencē, aicināti pulcēsies Daugavas baseina pašvaldību
vadītāji, savukārt uz piekto konferenci 24.oktobrī Daugavpils novadā īpaši tiek gaidīti pētnieki,
stratēģi un attīstības politikas plānotāji. Sestā daugaviešu Satikšanās vieta būs Ķeguma
novadā 25.oktobrī, kur tiek ielūgti jaunatnes NVO un jauniešu interešu grupas. Uz
pirmspēdējo konferenci 6.decembrī Ķekavas novadā tiek gaidīti vides speciālisti. Daugaviešu
Satikšanās noslēgsies 11.decembrī Ikšķiles novadā ar kopīgu visu konferenču rezultātu
izvērtēšanu un turpmāko rīcību noteikšanu.
Sadarbības projekts “DaugavAbasMalas” uzsākās šī gada vasarā ar tās pirmo posmu unikālo Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīciju, kas ceļu pa Latvijas lielāko upi
uzsāka 24.jūlijā tās augštecē, Latvijas – Baltkrievijas pierobežā, un noslēdzās Rīgā, pie
Mangaļsalas bākas, un no jauna iezīmēja Daugavas laivotāju ceļu 350 km garumā. Pašlaik
sadarbībā ar karšu izdevniecību “Jāņa sēta” top interaktīvā karte, kurā būs iezīmēts tūrisma
ūdensceļš visā upes garumā, apstāšanās vietas, drošas Daugavas HES apiešanas vietas,
1km attālumā no abiem krastiem – kultūrvēsturiski apskates objekti un tūrisma pakalpojumu
sniedzēji, kā arī būs pieejama informācija par upes tecējumu dažādos posmos.
Sadarbības projektu “DaugavAbasMalas” īsteno Publisko un privāto partnerattiecību biedrība
“Zied zeme” (www.ziedzeme.lv) sadarbībā ar 21 pašvaldību, 7 vietējās rīcības grupām un
citiem stratēģiskajiem partneriem. Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta
dienests, finansē - Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai.
Papildus informācija: Līga Ivanova, +371 26464686, liga.ivanova@inbox.lv
(05.10.2018.)

Pirmo reizi izstrādās karti Daugavas ūdenstūrisma maršrutam visā upes garumā
Unikālā Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija, kas ceļu pa Latvijas lielāko upi
uzsāka 24.jūlijā tās augštecē, Latvijas – Baltkrievijas pierobežā, vakar noslēdzās Rīgā, pie
Mangaļsalas bākas. Trīspadsmit dienās tika pētīta un dokumentēta Daugavas piemērotība
laivotājiem aptuveni 350 km garumā. Tagad sadarbībā ar karšu izdevniecību “Jāņa sēta”
eksperti uzsāks darbu pie interaktīvās kartes izveides, kurā būs iezīmēts tūrisma ūdensceļš
visā upes garumā, apstāšanās vietas, drošas Daugavas HES apiešanas vietas, 1km attālumā
no abiem krastiem – kultūrvēsturiski apskates objekti un tūrisma pakalpojumu sniedzēji, kā arī
būs pieejama informācija par upes tecējumu dažādos posmos. Plānots, ka karte tiks
publiskota līdz šī gada beigām, un tā būs bez maksas pieejama un viegli lietojama ikvienam
interesentam, lai atkārtotu šo maršrutu pa posmiem vai kopumā.
Pēc braucienā pieredzētā vides eksperti secina, ka Daugava ir droši laivojama, gleznainie
dabas skati šim maršrutam piešķir īpašu vērtību, taču upes ūdenstūrisma potenciāls nav
izmantots pilnībā, un būtiski jāuzlabo vides pieejamība. Blīvāk apdzīvotās vietās Daugavas
krasti ir izkoptāki un ērtāk pieejami laivotājiem, taču upes lielākajā daļā piestāt un izkāpt ir ļoti
sarežģīti vai pat praktiski neiespējami. Tāpat abos krastos atrodas daudz interesantas
apskates un atpūtas vietas, taču nav nedz informatīvu norāžu, nedz vienotas informācijas
interneta vidē, un vien apkārtnes pazinēji pratīs piestāt pareizajās vietās. Īpašs izaicinājums
Daugavas laivotājiem ir HES pārvarēšana – ekspedīcijas komandai viena HES apiešana
aizņēma vidēji 4 stundas, jo starp tuvākajām, iespējamajām peldlīdzekļu izcelšanas un
iecelšanas vietām ir vairāki kilometri. Eksperti uzsver, ka pie HES apiešanas iespējām
jāstrādā pašvaldībām sadarbībā ar vietējiem vides aktīvistiem un HES apsaimniekotājiem, un,
ka laivu, plostu pārcelšanai vajadzētu kļūt par oficiālu tūrisma pakalpojumu. Tāpat jāatzīmē,
ka visā Daugavas garumā airēšanas bāze ar apmācību programmu darbojas tikai Rīgā, citviet
sporta inventāru vien iespējams iznomāt.
Ekspedīcijā ar trim speciāli veidotiem plostiem devās 5 vides ekspertu komanda kopā ar 10
brīvprātīgajiem palīgiem, un to organizēja Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied
Zeme” sadarbībā ar vietējās rīcības grupām no 21 pašvaldības un biedrību “Ūdensmalu
attīstībai” sadarbības projekta “DaugavAbasMalas” ietvaros. Daugavas ūdenstūrisma
maršruta izpētes ekspedīcija ir sadarbības projekta pirmais posms, un rudenī tas turpināsies
ar sabiedrības iesaisti - oktobrī uzsāksies konferenču un diskusiju cikls ap Daugavu esošajās
pašvaldībās, kur aicināti pulcēties vietējie vides aktīvisti, pašvaldību amatpersonas, tūrisma
uzņēmēji, amatnieki, pētnieki, politikas plānotāji, jaunieši un citas aktīvās iedzīvotāju grupas,
lai kopīgi izvērtētu ekspedīcijas laikā gūtos atzinumus, veidotu sadarbības un attīstītu ap
Daugavu esošo vietu ekonomisko potenciālu. Vairāk par sadarbības projektu
“DaugavAbasMalas” un gaidāmajiem pasākumiem var uzzināt
mājaslapā daugavabasmalas.lv, kā arī Facebook lapā.
Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests, finansē - Eiropas
Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai.
(07.08.2018.)

Unikāla Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija
No 23.jūlija līdz 5.augustam norisināsies vēl nepieredzēta Daugavas ūdenstūrisma maršruta
izpētes ekspedīcija ar mērķi pirmo reizi izstrādāt publiski pieejamu, vienotu karti Latvijas
lielākās upes ūdenstūrisma ceļam. Ekspedīcijā ar plostiem dosies 5 vides ekspertu komanda
un 10 brīvprātīgie palīgi, mērojot ūdens ceļu no Daugavas augšteces Piedrujas pagastā,
Krāslavas novadā, līdz Mangaļsalas bākai Rīgā, kopā veicot 352 kilometrus.
Ekspedīciju organizē Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied Zeme” sadarbībā ar
vietējās rīcības grupām no 21 pašvaldības un biedrību “Ūdensmalu attīstībai” sadarbības
projekta “DaugavAbasMalas” ietvaros.
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. Tās norisei līdzi varēs sekot projekta
“DaugavAbasMalas” Facebook lapā un drīzumā arī mājaslapā daugavabasmalas.lv.
Ekspedīcijas rezultātā taps ikvienam pieejama, viegli lietojama, interaktīva karte, ar kuras
palīdzību interesenti varēs atkārtot šo maršrutu pa posmiem vai kopumā. Plānots, ka karte
tiks publiskota līdz šī gada beigām. Tiks radīta arī unikāla Daugavas ūdensceļa zīme, kā arī
izstrādāts pētījums par normatīvajiem aktiem, kas regulē ūdensmalu labiekārtošanu. Tāpat
pēc ekspedīcijas taps hidrotehniķa atzinumi par pašvaldību norādītajām ūdenstūrisma
pieturvietām un to marķēšanu.
“Mēs vēlamies izpētīt, cik droši un ērti ir laivojama Daugava visā tās garumā - no Baltkrievijas
robežas līdz pat Mangaļsalai. Ja kādā posmā tā nebūs, varēsim sniegt pašvaldībām un
vietējām rīcības grupām padomus ūdensmalu uzlabošanā. Šajā jomā pēdējos gados ir arī
daudz paveikts. Lai top redzams!” – uzsver ekspedīcijas vadītājs, hidrotehnisko būvju
inženieris un ūdenslīdēju darbu speciālists Guntis Zilberts.
Projekts “DaugavAbasMalas” norisinās no 2018. gada jūlija līdz 2019. gada maijam, un tā
ietvaros 21 pašvaldībā notiks vairāk kā 30 dažādi Daugavas upes baseina ekonomiskā
potenciāla attīstības izpētes pasākumi ar mērķi paplašināt ap Daugavu esošo vietu
ekonomisko potenciālu, tūrisma aktivitātes, uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību.
Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests, finansē - Eiropas
Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai.
Projekta "DaugavAbasMalas" mājaslapā http://www.daugavabasmalas.lv/ sadaļā "Noderīgi" ir
iespējams aplūkot aktuālāko informāciju par Daugavas ekspedīciju, kas ietver Daugavas
ekspedīcijas maršrutu, kā arī ekspedīcijas grafiku.
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