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2015. gadā Ukrainā mainījās politiskā situācija un aktualizējās valsts pārvaldes finanšu izlietošanas uzraudzības problēma.
Mūsu uzņēmums īstenoja projektu Čerņigovas
(Чернігів) reģionā, sekmējot pašvaldības un nevalstisko organizāciju (NVO) sadarbību pašvaldības
budžeta veidošanas procesā un kopīgu problēmu risināšanā.
Čerņigovas pašvaldība viesojās Latvijā un iepazinās
ar Jēkabpils pilsētas, Ogres un Gulbenes novada
pašvaldības pieredzi sabiedrības līdzdalības veicināšanā. Ukrainas pārstāvji tikās arī ar divām Latvijas organizācijām, kas iesaistītas pārvaldes budžeta procesos, – “Sabiedrību par atklātību “Delna””, kura veicina
demokrātiskas sabiedrības veidošanos un īsteno pārvaldes atklātības uzraudzību, un Latvijas Pašvaldību
savienību, kas stiprina pašvaldību kapacitāti un to interešu aizstāvību.
Uz vietas Ukrainā organizējām vairākas publiskās diskusijas ar NVO un pašvaldības pārstāvjiem, darba
grupas, apmācību semināru un konferenci, tādējādi
jau projekta ieviešanas procesā sekmējot abu pušu
sadarbību.
Čerņigovas pilsētas NVO saņēma metodoloģiju un
praktiskus ieteikumus, kā Ukrainas NVO varētu veicināt sabiedrības ieinteresētību un līdzdalību pašvaldību budžetu veidošanā. Tam izstrādāts ceļvedis, ko
izdalīja NVO pārstāvjiem un saistītajām institūcijām
projekta pasākumos.

Ieinteresēto pušu noslēguma tikšanās Čerņigovā.

SIA “Civitta Latvija” ir daļa
no starptautiskās uzņēmumu
grupas “Civitta”. Projektos
bieži vien plecu pie pleca
strādā latvieši, lietuvieši,
ukraiņi, baltkrievi un citu
tautu pārstāvji. Starptautiskā
sadarbība, daloties pieredzē,
ir labākais veids, kā paplašināt
redzesloku, iegūt jaunu
informāciju un rast jaunus
sadarbības partnerus.
Īpašu uzmanību pievērsām korupcijas mazināšanai pašvaldības sociālo pakalpojumu saņemšanas
gadījumos, apmācot NVO, kā ar to cīnīties. Organizācijas apguva arī tehniskās prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas, lai iegūtu informāciju par
pārvaldes darbu, veiktu tās pilnvērtīgu analīzi un iesniegtu savus piedāvājumus konkrēto problēmu risinājumam.
Tika uzsāktas divas vietējās iniciatīvas, kas sekmē pašvaldību un NVO sadarbību arī pēc projekta
noslēguma.

Projekta partneri no NVO novērtēja iegūto izpratni,
ka sadarbība ar pašvaldībām ir efektīvākais veids,
kā veicināt savu ideju virzību, iespēja nodibināt personīgus kontaktus un turpināt iesāktās iniciatīvas.
Projektam bija pozitīva ietekme arī uz vietējo pašvaldību kopumā, jo tā īstenošanas procesā iegūts
priekšstats par pilsonisko sabiedrību un NVO darbību Čerņigovas reģionā.
Čerņigovas pilsētas domes pārstāvji uzsvēra, ka
viena no projekta laikā iesāktajām iniciatīvām būs
lielisks piemērs tam, kā NVO var ietekmēt pašvaldību darbu un lēmumu pieņemšanu, tā stiprinot vietējo pašvaldību darbību un lēmumu caurspīdīgumu.

Vairāk par projektu:
Prezentācija par Latvijas pieredzi sadarbībā starp pašvaldībām un
NVO (http://eef.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/Guidance_
Chernigiv__prefinal_10_1.pdf)
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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.

