Atbalsts vietējām pašvaldībām, lai uzlabotu dzīves
kvalitāti lauku reģionos
LSG Development
Prioritāte 3

Cilvēku savstarpējās sadarbības veicināšana

Pasākums 3.1

Vietējās iniciatīvas attīstība, vietējo un reģionālo
iestāžu administratīvās kapacitātes
paaugstināšana

Īss projekta apraksts
Ņemot vērā pasaules ekonomisko krīzi, pakāpeniski ir pieaugusi pašvaldību iestāžu loma. Lauku
reģioni un reģioni tālu no ekonomiskajiem centriem cieš no vietējo pašvaldību iestāžu trūkuma,
kas ir svarīgi, lai nodrošinātu vietējo iedzīvotāju vajadzības. Lai paaugstinātu lauku iedzīvotāju
dzīves kvalitāti, iedzīvotāju vajadzības ir nepieciešams iekļaut reģionālās attīstības darba kārtībā
un kā arī veikt piemērotas aktivitātes. Lauku iedzīvotāju iesaistīšanās teritoriālās attīstības
procesos ir zema, un tā rezultātā, reģionālās iestādes, pat rajonu līmenī, nespēj apzināt lauku
reģionu patiesās vajadzības.
Vietējo pašvaldību sistēmai lauku reģionos gan Latvijā, gan Krievijā ir to īpašās vajadzības,
kuras ir nepieciešams ņemt vērā. Vietējo pašvaldību sistēmas kļūst daudz atklātākas
starptautiskai sadarbībai, un ņem aktīvu dalību reģionālās attīstības procesos, taču tām ir
nepieciešamas speciālas zināšanas un kapacitāte, lai sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus. Ir
nepieciešams uzlabot NVO, piemēram, vietējo pašvaldību asociācijas, kapacitāti, lai nodrošinātu
ilgtspējīgu atbalstu.
Šī projekta mērķis ir attīstīt vietējo pašvaldību sistēmu attālās lauku teritorijās, kas uzlabos
vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Papildus atbalsts ir nepieciešams ārkārtas situāciju
novēršanai, kā arī sociālo, mājokļu un komunālo pakalpojumu uzlabošanai. Projekts Krievijā ir
vērsts uz Vecāko institūtu lauku teritorijām. Tas funkcionē neformāli, un, lai tas darbotos, ir
nepieciešams radīt institucionālos nosacījumus un vecākie ir jāapmāca, lai veiktu reprezentācijas
funkciju. Latvijā projekta īstenošana tiks fokusēta uz vietējās pašvaldības darba uzlabošanu un
LSG praksi lauku reģionos.
Kapacitātes palielināšana ir viens no svarīgākajiem elementiem LSG attīstībai. Tiks veikti
attiecīgi pētījumi, lai nodrošinātu faktisko pierādījumu bāzi, kas nodrošinātu ieteikumu
veidošanu reģionālā un pašvaldības līmenī par LSG jautājumiem lauku reģionos. Daļa no
projekta aktivitātēm tiks vērsta uz produktīvas pieredzes apmaiņu starp partnervalstīm un labās
prakses piemēru aprobācija, veicinot kopīgus centienus līdzekļu piesaistīšanai nākotnes
projektiem starp partneriem un eksperimentālajiem reģioniem.

Vispārējais uzdevums
Uzlabot dzīves kvalitāti Latvijas un Krievijas lauku mērķa reģionos

Specifiskais uzdevums
Palielināt lauku reģionu vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos reģionālās attīstības procesos
saistībā ar sociālā dialoga aktivitātēm.
Uzlabot institucionālo stāvokli LSG sistēmas attīstībai lauku reģionos, tādējādi paaugstinot
lauku LSG kapacitāti, lai sniegtu pierādījumu pamatu lēmuma pieņemšanai un kompetences
izaugsmei
Veicināt ilgtspējīgu sadarbību starp “Latvijas Pašvaldību Savienību” (LPS) un Asociāciju
“Ļeņingradas reģiona pašvaldību padomi” (AĻRPP), lai uzlabotu efektivitāti un reģionālo un
vietējo iestāžu administratīvo kapacitāti un stiprināt pārrobežu kontaktus.

Atbalsta saņēmējs
Asociācija”Ļeņingradas reģiona pašvaldību padome” (Krievija)

Partneris
Latvijas Pašvaldību Savienība (Latvija)

Expected results

Sociālā dialoga uzlabošana
 Pašvaldības un Asociācijas iegūst aktuālo informāciju lēmuma pieņemšanai par
apmierinātības līmeni par dialogu ar LSG pārstāvjiem un iesaisti reģionālās attīstības
veicināšanā (4 sabiedriskās domas aptaujas, iesaistīti vismaz 250 iedzīvotāji katrā no
tām)
 Pašvaldības, asociācijas un vecākie iegūst aktuālo informāciju par problēmām un
iniciatīvām visattālākajos reģionos (2 fokusa grupas, iesaistītas vismaz 40 personas)
 Uzlaboti komunikācijas kanāli, lai veicinātu efektīvu dialogu starp lauku reģionu
kopienām un administratīvajiem centriem (2 sabiedriskās apspriešanas, iesaistītas 50
personas)
 Nodrošināt komunikācijas un ilgstoša dialoga pamatu starp LSG struktūrām (LSG
forums un LSG informatīvas brošūras – 300 kopijas)
Izglītība vietējām pašvaldībām
 Apgūt vietējo LSG labākās prakses piemēru un komunikācijas principus, lai veidotu
teorētisku bāzi izglītības programmām
 Izglītības programma iekļaujot apmācību komplektu (4 moduļi, 2 dienas) 35
dalībniekiem (lauku apdzīvoto vietu vecākie, pašvaldību vadītāji un pārstāvji, iniciatīvu
grupas)
 Izglītības programmu pieredze tiek iekļauta projekta atskaitē un izplatīta ar asociāciju
partneru tīklu starpniecību;
 Viena mācību ekskursija uz Latviju 20 Krievijas dalībniekiem, kas tiek apvienota ar
konferenci par labākās prakses piemēriem. Dalībnieku skaits ne mazāk kā 40;
 Darbinieku apmaiņa 8 personām;
 Rokasgrāmata vecākajiem trīs valodās (300 kopijas) un brošūra par Vecāko institūtu
lauku teritorijām krievu valodā (250 kopijas)
Kapacitātes palielināšana LSG lauku reģionos
 Vietējo vecāko aktivitāšu koncepts balstīts uz pētījumu, kuru veicis Vietējo vecāko
institūts (izplatīts caur interneta resursiem)
 Rekomendācijas pašvaldības un reģionālām iestādēm (300 kopijas)
 Sadarbības līgums starp pašvaldībām no mērķa reģiona;
 Sadarbības līgums starp projekta partneriem (LPS un AĻRPP)
 Veikti 35 risinājumi iekļaujot ārkārtas situāciju komunikācijas iekārtas
 Informācijas materiāli par ārkārtas situāciju komunikāciju (500 kopijas)

Labuma guvēji

Vietējās pašpārvaldes iniciatīvas iedzīvotāju grupas
Vietējās pašvaldības
Vietējo pašvaldību asociācijas abos partneru reģionos
Lauku apvidu iedzīvotāji

Ilgums
12 mēneši

Budžets
Kopējais budžets: 204 600,00 EUR
Programmas līdzfinansējums: 184 104, 00 EUR (89,98%)
Projekts līdzfinansējums: 20 496, 00 EUR (10,02%)

Kontaktpersona

Aleksandra Bondar

smolo@lenreg.ru

+7 812 5764261

