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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 

PLANĒTAS
AIZSARDZĪBA

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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