
Pašvaldības – attīstības un humānās palīdzības (vēl) 

neatklātie spēlētāji 

 Ārlietu ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, Jelgavas pilsēta, Jēkabpils pilsēta, Latvija 

Sabiedriskajos medijos arvien vairāk ir ziņas par bruņotiem konfliktiem (Ukraina, 

Jemena, Sīrija u.c.), dabas katastrofām un to postošajām sekām (Nepāla, Filipīnas 

u.c.). Šādi konflikti un katastrofas nereti noved pie humanitārajām krīzēm – trūkst 

pārtikas, pajumtes, higiēnas preču un medikamentu, cilvēki dodas bēgļu gaitās. 

Humanitāro krīžu gadījumos starptautiskās organizācijas un donorvalstu valdības 

kļūst par galvenajiem palīdzības sniedzējiem. Tomēr kā rāda Latvijas pieredze, 

pašvaldības ir kļuvušas ne tikai vieni no aktīvākajiem attīstības projektu 

īstenotājiem, bet arī humānās palīdzības sniedzējiem. 

Efektīva palīdzība reālām vajadzībām Ukrainā 

2015.gada maijā Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) saņēma Ukrainas Reģionālo un 

vietējo pašvaldību savienības lūgumu palīdzēt ar materiāli tehnisko nodrošinājumu, 

īpaši Ukrainas kara hospitāļiem un ārstniecības iestādēm. Atsaucoties lūgumam, LPS 

aicināja pašvaldības izvērtēt palīdzības sniegšanas iespējas. 

Lai palīdzību sniegtu pēc iespējas efektīvāk, LPS sadarbojas ar Latvijas Sarkano 

Krustu (LSK). Ņemot vērā LSK pieredzi un starptautiskos kontaktus, LSK par 

pašvaldību ziedotajiem līdzekļiem iegādāsies un nogādās Ukrainā nepieciešamo 

palīdzību.  

Sadraudzības pilsētas ne tikai miera laikos 

Līdz šim LPS aicinājumam ir atsaukušās gandrīz 60 pašvaldības par kopējo summu 

ap 26 tūkstošiem euro. Pašvaldības ir izvēlējušās dažādus veidus palīdzības 

sniegšanai. 

Ogres novadā ir uzsākta ziedojumu vākšanas akcija Čerņigovas pilsētas 

iedzīvotājiem. 

Jūrmalas dome nodrošinās konfliktā cietušo ukraiņu rehabilitāciju Jūrmalas 

ārstniecības iestādēs 6000 euro vērtībā. Jūrmalas pilsētas dome projektu konkursa 

“Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā 2015. gadā” ietvaros finansiāli 

atbalstījusi Rīgas Rotari kluba organizēto Labdarības koncertu Ukrainas bērniem, 

daļēji sedzot Dzintaru koncertzāles zāles nomas maksu. 

Jēkabpils pilsēta 

Savukārt Jēkabpils dome izlēma atbalstīt sadraudzības pilsētu Mirgorodu, piešķirot 

1500 euro tās slimnīcas vajadzībām. Vienlaikus Jēkabpils uzņēma 23 bērnus no 

Mirgorodas vecumā no 8 līdz 12 gadiem, kurus skāris konflikts Ukrainā. 

 „Mūsu pienākums ir palīdzēt tiem, kam pašlaik klājas grūtāk. Esmu 

gandarīts, ka spējām rast iespēju palīdzēt savai sadraudzības pilsētai 

https://europa.eu/eyd2015/lv/latvia


Ukrainā, īpaši tajā dzīvojošajiem bērniem, kas ir bijuši spiesti pamest 

dzimtās mājās vai kuru vecāki riskē ar dzīvību, cenšoties nosargāt savu 

valsti. Budžeta iespēju robežās centīsimies arī turpmāk sniegt atbalstu 

Ukrainai”, tā Jēkabpils domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs. 

Jelgavas pilsēta 

Savukārt 2015.gada jūlijā Jelgavas pilsētas pašvaldība rīkoja nedēļu ilgu vasaras 

nometni 23 ukraiņu bērniem vecumā no 9 līdz 16 gadiem un trīs pavadošajiem 

skolotājiem. Visi jaunieši nāk no Jelgavas sadraudzības pilsētas Ivanofrankovskas. 

Uz nometni bija ieradušies galvenokārt jaunieši, kuru ģimenes ir skāris konflikts – 

kāds no vecākiem ir iesaistīts kara darbībā vai ģimene ir bijusi spiesta pārcelties. 

Ukraiņu bērniem sarūpēta daudzveidīga pasākumu programma ar sportiskām 

aktivitātēm, kultūras pasākumiem, dažādu tūrisma objektu apskati Jelgavā un citviet 

Latvijā. Nometnes laikā bērnus uzņēma jelgavnieku ģimenes. 

15 gadus vecā Jūlija, nometnes dalībniece, atzīst, ka ir sajūsmā par Jelgavu un 

ģimeni, pie kuras dzīvo ar vēl vienu ukraiņu meiteni. „Mani Jelgavas vecāki ir 

Jana un Andrejs, bet Jelgavas māsa – viņu 13 gadus vecā meita Laura. 

Mēs sadraudzējamies jau pirmajā vakarā pēc mūsu ierašanās – atklājām, 

ka mums ar Lauru ir daudz kopīgu interešu. Domāju, ka mūsu draudzība 

turpināsies arī pēc tam, kad es atgriezīšos Ukrainā,’’ tā Jūlija. 

Ukraiņu grupas vadītājs, skolotājs Igors Vaļko visu bērnu ģimeņu vārdā izsaka 

pateicību Jelgavas domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam par uzaicinājumu un 

iespēju pabūt Jelgavā. „Lai gan Ivanofrankovskas apgabalā nav tiešas 

karadarbības, bērni ik dienu redz un jūt, kas notiek Ukrainā, izjūt bailes 

par savu un savu tuvinieku drošību. Šī viesošanās ir patiesi 

nenovērtējams atbalsts gan pašiem bērniem, gan viņu ģimenēm,’’ skaidro 

I.Vaļko. 

Jelgavas pilsētas pašvaldība laika posmā no 2014. līdz 2015.gadam ir sniegusi 

palīdzību Ukrainai 9 490 euro apmērā. 

Rīga 

Rīgas pilsētas dome jau pagājušā gada augustā lēma par atbalstu palīdzības 

sniegšanai un piešķīra līdzekļus 110 000 euro apmērā biedrībai “Latvijas Sarkanais 

Krusts” palīdzības sniegšanai kara darbības cietušajiem Austrumukrainas 

civiliedzīvotājiem, prioritāri bērnu pārtikas un medikamentu iegādei. 

  

Citas pašvaldības, kas paudušas vēlmi sniegt humāno palīdzību, ir: 

Liepājas pilsētas, Apes, Aknīstes, Alojas, Bauskas, Cesvaines, Dagdas, Daugavpils, 

Durbes, Ērgļu, Grobiņas, Jaunpils, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jaunpiebalgas, Jelgavas, 



Jēkabpils, Kandavas, Kārsavas, Kocēnu, Kokneses, Krustpils, Kuldīgas, Ķeguma, 

Lielvārdes, Limbažu, Līvānu, Līgatnes, Lubānas, Ludzas, Madonas, Mālpils, 

Mazsalacas, Neretas, Pāvilostas, Priekules, Priekuļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rojas, 

Ropažu, Rucavas, Rugāju, Rundāles, Salas, Saldus, Strenču, Talsu, Valkas, 

Varakļānu, Vārkavas un Vecumnieku novadu pašvaldības. 

  

Kā informēja LPS, vairāku pašvaldību deputāti palīdzības projektā iesaistās arī 

individuāli, ieskaitot līdzekļus LSK kontā. 

  

Pašvaldības – jaunie attīstības sadarbības un humānās palīdzības 

veicinātāji 

LPS un pašvaldības Latvijā ir vienas no aktīvākajām attīstības projektu īstenotājām. 

To pieredze administratīvajās reformās ir nodota jau vairākām Austrumu partnerības 

valstīm – Gruzijai, Moldovai u.c.. Vienlaikus kā rāda pēdējās pašvaldību aktivitātes, 

tās var būt efektīvas arī humānās palīdzības nodrošināšanā – ierobežotos resursos 

sniegt uz reālām vajadzībām balstītu palīdzību ar ilgstošu ietekmi. 

  

Vai arī Tava pašvaldība ir iesaistīta? Varbūt arī Tu vari iesaistīties palīdzības 

sniegšanā Ukrainai? Dalies savā stāstā ar mums, rakstot 

uzAttistibassadarbiba@mfa.gov.lv vai ziņojot twitterī kontam @Attist_sadarb    

 

Sākotnēji publicēts: 
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