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DAIGA KRŪMIŅA ir vietējās rīcības grupas, biedrības 
„Partnerība Daugavkrasts” administratīvā vadītāja. Augus-
tā organizācijai būs 10  gadi. Daiga tajā darbojas tikai kopš 
2016. gada. Agrāk viņa strādāja Zemkopības ministrijā, bet 
tad izlēma mainīt darbavietu, lai veidotu ciešāku saikni ar 
vietu, ko tikai pāris gadus atpakaļ bija izvēlējusies savām mā-
jām. Viņai ir trīs bērni, kas apmeklē skolu Ķekavas pagastā, 
un viņa vēlas, lai tie izaug skaistā un motivējošā vidē. 

Organizācijas mērķis ir virzīt cilvēkus aktīvai dalībai vie-
tējās sabiedrības dzīvē, lai to darītu labāku un atsaucīgāku 
iedzīvotāju vajadzībām. Tā palīdz NVO, uzņēmējiem un pri-
vātpersonām, organizē forumus, kuros katrs var paust savas 
intereses, runāt par vajadzībām un problēmām, un pēc tam 
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izmanto šo informāciju vietējās attīs-
tības stratēģijas veidošanai. 

Viens no veiksmīgākajiem pro-
jektiem, ko organizējusi Daiga, ir 
„Trepes”. Tas ir ilgtspējīgas attīstības 
projekts. Rīkotie fizisko aktivitāšu pa-
sākumi, interaktīvās spēles un semi-
nāri par atkritumu šķirošanu un vides 
aizsardzību ļauj viņai domāt, ka dau-
dzi vietējie bērni ir apguvuši vērtības, 
kas ir ilgtspējīgas attīstības pamatā. 
Viņas pašas bērni arī vienmēr pieda-
lās šāda veida pasākumos, viņiem tie 
ļoti patīk, un tas parāda Daigai, ka vi-
ņas darbam ir rezultāts. Projekta tiešā 
ietekme aptvēra aptuveni 1500 cil-
vēku, lēsts, ka netieši tas skāris gan-
drīz 30  000 cilvēku. Projekts bija tik 
veiksmīgs, ka tagad top plāns mainīt 
stratēģiju un iekļaut tajā vairāk akti-
vitāšu un pasākumu par ilgtspējīgas 
attīstības jautājumiem. Saskaņā ar 
Daigas teikto, ilgtspējīga attīstība skar 
mūs visus kā planētas pilsoņus; rūpē-
ties par to ir mūsu pienākums, nevis 
izvēles jautājums. 

Daiga  
Krūmiņa, 
biedrība  

“Partnerība  
Daugavkrasts”

„Bērni mācās neticami ātri, 
un, kad viņi ir mājās, viņi 
turpina vecākiem mācīt visu 
interesanto, ko ir uzzinājuši. 
Tāpēc, ja vēlamies glābt pla-
nētu, mums jāsāk ar viņiem. 
Viņi ir mūsu nākotne un 
mūsu cerība.” 
- DAIGA KRŪMIŅA
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Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu 
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu  Ministru padomes un Eiropas 
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.@LAPAS_LV

Artūrs Jansons
Homo ecos (he:) 

vadītājs 

http://www.homoecos.lv/

Artūrs stāsta, ka homo ecos radies, apaugot idejai – daudzus 
gadus atpakaļ Artūrs ar paziņām devās uz Igauniju un pa ceļam 
redzēja benzīntankā izvietotu kasti ar papīra maisiem atkritu-
mu savākšanai dabā. Šī ideja, ar Latvijas Valsts Mežu palīdzību, 
īstenota Statoil uzpildes stacijās arī Latvijā. Ar šo ideju radās 
biedrība “Dabas draugiem.lv”. Biedrība sākusi strādāt pie vai-
rākiem projektiem, auga komanda, aktīvi iesaistījās brīvprātī-
go kustība, un pēc kāda laika projektam piesaistīja arī Eiropas 
Brīvprātīgā Darba iniciatīvu. Pagāja 5 gadi kopš biedrības dibi-
nāšanas, līdz institūcijas Latvijā, kas nodrošina publisku finan-
sējumu šādām aktivitātēm, sāka nopietni uztvert homo ecos – 
Artūrs ar pateicību min, ka šajā periodā biedrība funkcionēja uz 
dibinātāju privātajiem līdzekļiem. Artūrs secina, ka homo ecos 
veiksmes stāsti ir viņu nepārspējamo cilvēku nopelns.

Biedrība cenšas koncentrēties uz cilvēku ikdienas rīcību – 
lai gan biedrība ir padomdevējs likumdevējiem konsultatīvās 
grupās, vissvarīgākais ir fokuss uz cilvēku paradumu maiņu ik-
dienā. Cerīga likās jaunatnes dziesmu svētku organizatoriem 
piedāvātā sadarbība 2012. gadā, kas samazinātu saražoto atkri-
tumu daudzumu, taču organizatori pārdomāja, izsakot vēlmi 
“atlikt līdz nākamajam pasākumam” – šāds bija aizbildinājums 

katru reizi, ieskaitot 2018. gada svēt-
kus, kuros dalībnieku siera šķēles ie-
pakoja plastmasas maisiņā un ūdeni 
nodrošināja tikai plastmasas pudelēs. 

Kamēr cilvēks pakļauts imidžiem, 
kas norāda, kā izskatīties un kādas lie-
tas pirkt, ir nepieciešams strādāt pie 
apziņas, kas palīdz to filtrēt. Kā labu 
piemēru Artūrs min vizīti Salacgrīvas 
vidusskolā – pateicoties tam, ka skolā 
izvietoti visiem pieejami ūdens filtri, 
skolēni staigā ar savām personīgajām, 
vairākreiz lietojamajām pudelēm. 

Cilvēks patērē to, ko viņam iestās-
tīts patērēt  – paradumu maiņa nav 
kas tāds, kas mainās pa vienu nakti. 
Globāli uzmanība vides jautājumiem 
ir stipri augusi  – ja deviņdesmitajos 
gados neviens Latvijā pat īsti nezināja 
par atkritumu šķirošanu  – pašlaik ap 
40% iedzīvotāju to dara ikdienā. Pirms 

desmit gadiem riteņbraucēji Rīgā bija 
liels retums, bet šajā laikā riteņbrau-
cēju skaits gan ziemā, gan vasarā ir 
daudzkāršojies. Kāda izmaiņa notiek 
arī likumdošanas jomā, kā piemēru 
minot izmešu ierobežojumus automa-
šīnām un to detaļu pārstrādājamībai. 

Ar gandarījumu Artūrs norāda, ka 
tiešs darbs ar patērētāju un mērķaudi-
toriju uzreiz sniedz atgriezenisko saiti, 
kas attiecīgi ļauj pastāvīgi uzlabot savu 
darbu. Viņš atzīst, ka, ja runā par pa-
radumu maiņu, latviskās vērtības bieži 
pārklājas ar stereotipisku domāšanu 
un nespēju paskatīties uz procesu no 
citas perspektīvas. Kā labs piemērs 
tiek izvirzīts lauksaimniecības sektors, 
kurš rada piesārņojumu, bet, tajā pašā 
laikā, visur tiek uzsvērts, cik “zaļa” 
valsts ir Latvija, tas pats attiecināms 
uz mežu apsaimniekošanu. Vienīgā po-
zitīvā kultūras iezīme ir attieksme pret 
pārtikas atkritumiem, specifiski maizi. 

Pašlaik homo ecos ir aktīvi gandrīz 
tikai virtuālajā vidē, jo nokļuvuši nepa-
redzētās problēmas ar milzīga apmēra 
projektu, kā rezultātā nācies apgriezt 
visas izmaksas. 

 “Mūsu artava IAM 13. ir 
izmaiņas caur patērētāju 
uzvedības izmaiņām. Tas ir 
garš un nepateicīgs ceļš, bet 
kādam tas ir jādara, un kamēr 
kāds strādās pie lielām lietām, 
mainot likumus, kāds dosies 
uz skolām runāt par to.”

– ARTūRS


