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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

13
. M

ĒR
ĶI

S:
 P

la
nē

ta
s 

a
iz
sa

rd
zī

b
a

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

Jānis Brizga
“Zaļā Brīvība”

valdes priekšsēdētājs,
LU pētnieks 

http://www.zalabriviba.lv/zalais-celvedis

“Zaļā Brīvība” attīstījās no “Zaļās Bibliotēkas” - galvenais 
iemesls 20 gadus atpakaļ notikušajām izmaiņām bija atklās-
me, ka biedrība sāka strādāt ar plašāku tēmu spektru, turklāt 
“bibliotēka” cilvēkiem saistījās ar grāmatu lasīšanu, nevis 
aktīvu darbību un iesaistīšanos, tāpēc ar nosaukuma maiņu, 
notika arī “brenda” maiņa.

Jānis raksturo “Zaļā Brīvība” (ZB) kā organizāciju, kas strā-
dā ar vides jautājumiem, vienmēr cenšoties tos skatīt globālā 
kontekstā, un tādēļ organizācija jau vairākus gadus ir aktīvs 
biedrības “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” biedrs. 
Starp daudzajiem virzieniem ar ko organizācija nodarbojas, 
Jānis izceļ to, ka ZB īsteno interešu aizstāvību un advokatūru 
gan lokālā, gan starptautiskā līmenī. Pēdējā laika nozīmīgā-
kā tēma - depozītsistēma, kuras ieviešanu Latvijā ZB cenšas 
panākt jau pusotru gadu. Jānis ir apmierināts ar sasniegto, jo 
izskatās, ka depozītsistēma drīzumā varētu tikt ieviesta. Tajā 
pašā laikā infrastruktūras apstiprināšanu kavē Saeimu maiņa 
un galējais lēmums būs jauno deputātu rokās.

Pirms pievienoties ZB komandai, Jānis uzkrāja pieredzi 
vides un attīstības organizācijās. Strādāt vides jomā viņam 
ir svarīgi, jo Jānis uzskata, ka sabiedrība un valsts daudz par 
zemu vērtē savu lomu vides jautājumos – dzīvo ilūzijā, ka ne-
kādu ietekmi videi nerada. Rezultātā cilvēki daudz runā par 
to, cik vide ir nozīmīga, bet tajā pašā laikā paši ir gatavi darīt 
ļoti maz. Jānis uzskata, ka šo plaisu, kas pastāv starp mūsu 
vērtībām un praktisko darbību, ir svarīgi pārvarēt gan indi-
viduālā, gan sabiedrības līmenī: iekļaujot cilvēku paradumu 

maiņu un infrastruktūras iekārtoša-
nu. Tāpēc ZB savās aktivitātēs cenšas 
sabalansēt indivīda, komersantu un 
valsts atbildību.

Iniciatīva, kas ir ievērības vērta, 
ir detalizētu padomu un alternatīvu 
apkopojums grāmatā “Zaļais Ceļve-
dis”, kura pirmā versija laista klajā jau 
2008. gadā, un piedzīvoja atdzimšanu 
2017. gada izdevumā. Šī grāmata ir lie-
lisks palīgs jebkura cilvēka ikdienā, jo 
palīdz izprast savu ietekmi uz apkār-
tējo pasauli, detalizēti izskaidro paš-
reizējo situāciju un piedāvā alterna-
tīvas, kas ir mazāk kaitīgas veselībai, 
videi un sabiedrībai. (Elektroniskā 
formātā ceļvedis atrodams šeit: ej.uz/
ZalaisCelvedis) Jānis atklāj, ka, veido-
jot jauno izdevumu, viņš konstatēja, 
ka dažās jomās situācija ir uzlaboju-
sies, piemēram - bīstamās ķīmiskās 
vielas ir daudz mazāk aktuāls drauds 
mūsu veselībai. Ceļvedis jau paspējis 
saņemt balvu no Latvijas Ārstu bied-
rības, kas nav pārsteigums, jo dabai 

draudzīgs un veselīgs dzīvesveids pār-
svarā iet “roku rokā”.

Jānis aktīvi cenšas ieviest videi 
draudzīgus principus gan savā, gan 
organizācijas ikdienā. Tajā pašā laikā, 
lai apmeklētu konferences ārzemēs, 
nokļūšanai galamērķos ir jāizmanto 
lidmašīnas - šis transporta veids var 
“nomākt” pozitīvo iespaidu no citiem 
videi draudzīgiem paradumiem.

Jānim ir skaidrs, ka galvenais ir 
sasniegt vispārējo uzskatu maiņu sa-
biedrībā - perfektā pasaulē sabiedrība 
varētu attālināties no materiālisma 
un individuālisma, kas pašlaik domi-
nē cilvēku vērtībās, kļūstot par sa-
biedrību, kas balstīta uz sadarbību un 
kolektīvā labuma vērtībām. Jānis uz-
slavē dažādas interešu grupas un at-
sevišķas iniciatīvas, kas šādas vērtības 
cenšas izplatīt, bet kopumā, viņaprāt, 
pasaules mērogā šādas izmaiņas ne-
notiek. Jānis cer, ka šīs mazās grupas 
var “uzsprāgt” un pārņemt pasauli, kā 
tas dažreiz notiek ar idejām.  

 “Tajā pašā laikā mēs 
saprotam, ka nevar visu 
atbildību uzlikt uz indivīdu. 
Milzīga daļa atbildības 
guļas uz komersantiem un 
valsti, kas, principā, veido to 
plašāko ārējo vidi, kurā mēs 
kā sabiedrība eksistējam. ”

– JĀnIS


