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SAVIENĪBA Kopš 2016. gada sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām 

rīkojam Eiropas vietējās solidaritātes dienas. To mēr-
ķis ir veicināt iedzīvotāju izpratni par attīstības sadar-
bības un attīstības izglītības jautājumiem, akcentējot 
sadarbību ar Austrumu partnerības valstīm. Lielāku 
uzmanību pievēršam tieši Gruzijai, Moldovai un Uk-
rainai. 

Eiropas vietējās solidaritātes dienu laikā vairākas Lat-
vijas pašvaldības, kurām ir sadarbības partneri Aus-
trumu partnerības valstīs, uzņem izpētes vizītēs šo 
pašvaldību pārstāvjus, rīko radošas nodarbības un 
diskusijas vietējiem iedzīvotājiem, ļaujot abām pusēm 
iepazīt Latvijas un Austrumu partnerības valstu kultū-
ru, intereses un vērtības. Ik gadu pašvaldības ar entu-
ziasmu rīko arī bērnu zīmējumu konkursu par attīstības 
sadarbības tēmu. 

Aktivitātēs iesaistītas vairākas Latvijas pašvaldības: 
Ādažu, Bauskas Engures, Jaunpils, Līvānu, Pārgaujas, 
Skrundas un Preiļu novads, Jūrmalas pilsēta un Vidze-
mes plānošanas reģions. Savukārt no Austrumu part-
nerības valstīm iesaistīti pārstāvji no Imereti reģiona, 
Khashuri un Dusheti pašvaldības (Gruzija), Andru-
sul de Jos, Radeni un Festelita pašvaldības (Moldo-
va), Kamianets-Podilskyi rajona, Kosiva, Brovary un 
Nizhyn pilsētas (Ukraina).

Pasākumi ir daļa no lielāka starptautiska projekta 
“Strādājot kopā, iespēju sniegšanai vietējām un reģio-
nālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES part-
nervalstīs”.
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Šādi projekti vienmēr sniedz 
iespēju pašiem paskatīties 
uz saviem resursiem un 
iespējām iesaistīt un 
ieinteresēt cilvēkus. Tas dod 
iedzīvotājiem pārliecību par 
saviem spēkiem, jo citiem 
jāparāda sava varēšana un 
darbs. Tāpat tā bija iespēja 
atbraukt sadarbības partneriem 
no Moldovas, lai paskatītos, 
kā Jaunpilī strādājam. Tā 
veidojas jaunas idejas, kā 
mūsu sadarbību attīstīt. Lielās 
vadlīnijās viss notiek tāpat 
kā visur citur, bet klāt nāk 
vietējās tradīcijas, katra cilvēka 
izpildījums. Jauki atrast kopīgo 
un konstatēt, kas ir atšķirīgs. 
Tā mēs cits citu bagātinām!

Eiropas vietējās solidaritātes dienas 
Pārgaujas novadā 19.11.2019. Zīmēšanas 
konkurss skolēniem “Moldova mūsu acīm”.

Eiropas vietējās solidaritātes dienas Preiļu novadā 15.-20.11.2019. 
Zīmēšanas konkurss Preiļu novada un Ņižinas pilsētas (Ukraina) 
skolēniem “Roku rokā draugu lokā”.

Eiropas vietējās solidaritātes dienas Jaunpils novadā 13.-18.11.2017. 
Spēles “Latvija – Moldova” gatavošana kopā ar Jaunpils novada un 
Moldovas pašvaldību pārstāvjiem.

— Jaunpils novada domes 
priekšsēdētāja LIGITA GINTERE

Attīstības sadarbības stāstus sagatavojusi Latvijas Platforma attīstības sadarbībai LAPAS. Projektu finansiāli atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.
Fotoattēli no projektu īstenotāju personīgā arhīva un Pixabay.com.


