
 

 

 

 

Iespēja izveidot jaunu partnerību  
ar Ukrainas pašvaldību  

Eiropas Pašvaldību un reģionu padome (CEMR) un PLATFORMA, Eiropas mē-
roga pašvaldību un reģionu pašvaldību un to asociāciju koalīcija, kas aktīvi dar-
bojas decentralizētās sadarbības jomā, uzsāk jaunu projektu “Uzticības tilti: 
Ukrainas un ES pašvaldību sadarbības iespējas, izmantojot partnerības”. 
 
Ar šo projektu tiek atbalstīta efektīvu divpu-
sējo partnerību veidošana starp pašvaldībām 
Ukrainā un Latvijā, un turpmākajos 18 mēne-
šos tā ietvaros tiks organizētas un atbalstītas 
šādas aktivitātes:  

 Divpusējas sanāksmes tiešsaistē 
(2021. gada rudens — 2022. gada 
ziema). 

 Izpētes vizīte pie partnerpašvaldības 
Latvijā (2022. gada pavasaris–vasara). 

 Stažēšanās partnerpašvaldībā Latvijā 
(2022. gada pavasaris–vasara). 

 Divi starptautiskie forumi (2021. un 
2022. gada vasaras). 

Latvijas pašvaldības, kas atbilst tālāk izklāstī-
tajiem kritērijiem, tiek aicinātas paust inte-
resi par dalību projektā. 

Iespējas jūsu pašvaldībai 

 Jaunas partnerpašvaldības izveide 
Ukrainā un iekļaušana 10 ES dalībval-
stu un Ukrainas pašvaldību partne-
rību “Uzticības tilti” tīklā.  

 Iespēja demonstrēt savas pašvaldības 
sasniegumus un dalīties ar labo praksi 
valsts un Eiropas līmenī. 

 Finansiālais un administratīvais at-
balsts jūsu jaunajai partnerībai, kas iz-
veidota projekta ietvaros. 

 Eiropas ekspertu atbalsts vietējo fi-
nanšu, klimata un enerģētikas, vides 
un mobilitātes, dzimumu līdztiesības 
un daudzveidības, kā arī sociālo lietu 
un digitalizācijas jomā. 

 Iekļaušana starptautiskajā projektā 
un pieredze projektu vadībā. 

Dalības kritēriji 

 Motivācija izveidot jaunu partnerību 
ar Ukrainas pašvaldību, dalīties ar 
labo praksi, izstrādāt un īstenot kopī-
gus projektus. 

 Lielums: Maza līdz vidēja lieluma paš-
valdība (400–50 000 iedzīvotāju), iz-
ņemot galvaspilsētu. 

 Sadarbības tematiskās jomas (nosaka 
partnerpašvaldības): stratēģiskā va-
dība, cilvēkresursu vadība, pašvaldību 
finanses, komunikācija un iedzīvotāju 
un lēmumu pieņēmēju līdzdalība, ad-
ministratīvie pakalpojumi, izglītība, 
veselības aprūpe, iedzīvotāju drošība 
un aizsardzība / krīzes vadība, 
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ekonomiskā attīstība, teritoriālā plā-
nošana un infrastruktūras attīstība, 
sociālā kohēzija un lauku attīstība. 

 Nepieciešamā kompetence: Atbildīgā 
kontaktpersona ar angļu, ukraiņu, 
vācu, franču vai krievu valodas zināša-
nām.  

 Iepriekšēja sadarbības pieredze ar Uk-
rainas pašvaldībām nav nepiecie-
šama. 

Kā paust interesi 

Ieinteresētajām pašvaldībām jāsazinās ar 
projekta koordinatori Yana Brovdiy 
(Yana.Brovdiy@ccre-cemr.org) līdz 2021. 
gada 10. jūnijam angļu, ukraiņu, vācu, franču 
vai krievu valodā. 

 

Aptauja “Pašvaldību sadarbība starp 
Ukrainu un Latviju” 
Ja jūsu pašvaldībai ir iepriekšēja sadarbības 
pieredze ar pašvaldībām Ukrainā un jūs vē-
lētos, lai šī pieredze būtu zināma plašākai sa-
biedrībai, mēs mudinām jūs aizpildīt šo AP-
TAUJU. Aptaujas rezultātā iegūtā informā-
cija tiks izmantota, lai vāktu labās prakses 
piemērus valstī un izveidotu esošo partne-
rību datubāzi, ko varētu izmantot nākotnes 
projektiem. Dalībnieki tiks informēti par 
turpmāko sadarbību vai finansēšanas iespē-
jām arī ar informatīva izdevuma starpnie-
cību. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts “Uzticības tilti” tiek finansēts programmas “U-LEAD with Europe”, kas ir vairāku Eiropas Sa-
vienības un tās dalībvalstu, proti, Vācijas, Polijas, Zviedrijas, Dānijas, Igaunijas un Slovēnijas, līdzekļu 
devēju iniciatīva, ietvaros un Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) vadībā. 

 


