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MISIJA

Galvenais mērķis ir apmierināt un aizsargāt organizācijas biedru
likumīgās sociālās, ekonomiskās, radošās, zinātnes, nacionāli
kultūras un citas kopīgās intereses, kuru pamatā ir kopienu
attīstības veicināšana Ukrainā.

1469 гkopienas



GADU KONFERENCES

Galvenais uzdevums ir īstenot vietējās pašpārvaldes noieta
idejas un tās principus, kas nostiprināti Eiropas Vietējo
pašvaldību hartā un Ukrainas pilsētu hartā.

XIV konference





DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA

PIRMAIS DIGITĀLAIS UKRAINAS KONGRESS "DEMOKRĀTIJAS DIGITĀLĀ 
TRANSFORMĀCIJA. KOPIENA VIEDtālrunī" - lielākā saziņas platforma 
Ukrainas mazpilsētāmizstrādāt Smart Cit koncepciju

KOPIENU INTELEKTUĀLĀ POTENCIĀLA ATTĪSTĪBA KĀ DIGITĀLĀS 
DEMOKRĀTIJAS RADĪŠANAS UN ATTĪSTĪBAS PAMATS

Tajā piedalījās vairāk 
nekā 150 kopienu



DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA

Atklāts dialogs ar Ukrainas agrārās politikas un pārtikas ministru 
Romānu Leščenko par zemes tirgus ieviešanu un darbību Ukrainā

Tajā piedalījās vairāk 

nekā 400 kopienu

Vairāk nekā 100
jautājumi tika nodoti 
Valsts ģeokadastram



ENERGOEFEKTIVITĀTE

APAĻAIS GALDS: "UKRAINAS ENERĢIJAS MODERNIZĀCIJA — NOVĒRSTIET 
KOPIENU ENERĢIJAS NABADZĪBU UN NODROŠINĀT KATRU ĢIMENI AR 
SILTUMU"

Risinājums - atbalsts Valsts energoefektivitātes programmai līdz
2027.gadam: energoefektivitātes pasākumu veicināšana siltumapgādes,
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās; energoefektivitāte sociālajās
institūcijās

Tajā piedalījās vairāk nekā

300 kopienu



ENERGOEFEKTIVITĀTE

Memorands ar Energoefektivitātes fondu

Enerģijas taupīšanas rīku 
ieviešana Ukrainas 

kopienās

Kopīgu pasākumu 
veikšana ēku 

energoefektivitātes 
līmeņa paaugstināšanai un 

enerģijas taupīšanai



LIELVEIKLA RISINĀJUMI KOPIENĀM

✓ SUPERMARKET SOLUTIONS ir pirmā digitālā platforma

Ukrainā, kas ļauj KOPIENĀM vienuviet un ērtā laikā atrast

efektīvus risinājumus savai attīstībai, bet ražotājiem reāllaikā
prezentēt savus produktus un "dzīvajā dialogā", dalīties ar
saviem ieguvumiem ar kopienas dalībniekiem.

пvairāk nekā 600 kopienas 
pārstāvju



LIELVEIKLA RISINĀJUMI KOPIENĀM

LIELVEIKALA RISINĀJUMI – JŪRA
✓ Humānās palīdzības organizēšana humānās katastrofas skartajām kopienām;
✓ bēgļu izmitināšanas organizēšana;
✓ Humāno kravu piegāde no Eiropas un tās atbalsts Ukrainas teritorijā

saņēmējam;
✓ vietējā biznesa atbalsts;
✓ Starptautisku biznesa projektu īstenošana, lai attīstītu un uzlabotu sociālos

apstākļus Ukrainas kopienās.



LIELVEIKLA RISINĀJUMI KOPIENĀM

HUMĀNĀ PALĪDZĪBA
✓ pārtika ilgstošai uzglabāšanai;
✓ higiēnas preces;cilvēku apģērbi;medicīniskais aprīkojums;
✓ Teritoriālā aizsardzība: militārais apģērbs, bruņuvestes, ķiveres, apavi, paklājiņi,

matrači;
✓ degviela sējai
✓ iekārtas komunālajiem pakalpojumiem, ģeneratori



HUMĀNĀ PALĪDZĪBA
✓ ilgstošas uzglabāšanas pārtika;

✓ higiēnas līdzekļi;

✓ zāles;

✓ apģērbs;

✓ gultas veļa, segas;

✓ medicīniskā iekārta: ultraskaņas aparāts, elektrokardiogrāfs;

✓ teritoriālajai aizsardzībai: militārais apģērbs, apavu ekipējums, bruņuvestes, ķiveres u.c.

✓ paklājiņi, matrači, gultas, guļammaisi;

✓ iekārtas komunālajiem pakalpojumiem;

✓ generatori.



PALĪDZĪBA UKRAINAS KOPIENĀM

✔ HUMĀNĀ PALĪDZĪBA UKRAINAS KOPIENĀM
✔ BRĀLĪBAS KOPIENAS




