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I e v a d s

Pašvaldību sadraudzība ir Eiropas Municipalitāšu un re
ģionu padomes (CEMR) izveidošanas mērķu un aktivitāšu
pamatā, kas kopš 1951. gada veicinājusi pašvaldību sa
darbību, uzskatot to par virzītājspēku Eiropas Savienības
(ES) izaugsmē un attīstībā.
Apvienojot dažādu valstu iedzīvotājus un kultūras cieši
kopā, kā arī veicinot vietējo vēlēto pārstāvju – iedzīvotā
jiem vistuvāk esošās pārvaldes jomas – sadarbību, paš
valdību sadraudzību raksturo oriģinalitāte un izturība.
Pašvaldību sadraudzība šodienas Eiropā izveidojusi blīvu
tīklu, ietverot aptuveni 17 000 mazu, vidēji lielu un lielu
sadraudzības pašvaldību.
Patlaban, vairāk nekā piecdesmit gadu pēc pirmajiem
pasākumiem patiesas Eiropas Savienības veidošanā,
pašvaldību sadraudzība joprojām ir vienreizēja metode
iedzīvotāju tiešai iesaistīšanai šajos nozīmīgajos pasā
kumos. Eiropā, kas pieredzējusi virkni „paplašināšanos”,
pašvaldību sadraudzība var veicināt savstarpēju sapra
šanos un dialogu, tādējādi stiprinot kopējas Eiropas iden
titātes izjūtas un piederības sajūtu, kā arī cieņu pret lielo
dažādību, ko tā sevī ietver.

Tas pamato nozīmīgās konferences „Pašvaldību sadrau
dzība rītdienas pasaulei” mērķi, kuru CEMR organizēja
2007. gada maijā, pieņemot Rodas pilsētas, Grieķijas
Centrālās pašvaldību savienības (KEDKE) un CEMR Grieķi
jas nodaļas uzaicinājumu. Konference tika organizēta ar
Eiropas Komisijas atbalstu un tuvu sadarbību, kas izvēlē
jās uzsākt jauno ES programmu vienlaikus ar videokonfe
renci starp Briseli un Rodu. Rodā 29 valstu (no Eiropas un
ārpus tās) vēlētie pārstāvji un pašvaldību sadraudzības
jomā strādājošie diskutēja par to, kā pašvaldību sadrau
dzība mūsdienās var sniegt lielisku ietvaru, lai risinātu
tādus jautājumus kā, piemēram, sociālā iekļaušana, jau
niešu līdzdalība sabiedriskajā dzīvē, ilgtspējīga attīstība
un ekonomiskā sadarbība, kultūras mantojuma saglabā
šana, dialogs par mieru Vidusjūras reģionā un palīdzība
attīstības jomā.
Mēs ceram, ka uz debatēs izvirzītajiem jautājumiem at
radīsiet atbildes šajā publikācijā, kuras mērķis ir piedāvāt
instrumentu, lai palīdzētu visiem tiem, kuri strādā pašval
dībās, atrast – izmantojot sadarbību un apmaiņu – risi
nājumus virknei problēmu, ar kurām tie saskaras, kopā
veidojot labāku pasauli visiem.

Pateicoties Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas at
balstam, pašvaldību sadraudzības kustība pēdējo divu
desmitgažu laikā ievērojami izaugusi. Mēs priecājamies,
ka institūcijas atkārtoti apstiprinājušas tai atbalstu, sa
gatavojot jauno programmu „Eiropa pilsoņiem”, kas ap
tver 2007.–2013. gadu un kurā galvenā loma ir pašvaldī
bu sadraudzībai.
21. gadsimta sākumā pasaulē, kas pastāvīgi mainās,
CEMR ir pārliecināta, ka pašvaldību sadraudzība jopro
jām būs piemērots līdzeklis, ar kura palīdzību risināt ak
tuālus ikdienas jautājumus un reaģēt uz nemitīgajām
pārmaiņām apkārtējā vidē.

Dr. Michael Häupl

Anders Knape

CEMR prezidents

CEMR Pašvaldību sadraudzības
darba grupas priekšsēdētājs

Vīnes pilsētas mērs

Zviedrijas Vietējo pašvaldību
un reģionu asociācijas prezidents
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Pašvaldību sadraudzība:
iespēja sadarboties
Kas ir pašvaldību sadraudzība?

...un ārpus tās

Draudzība starp Eiropas pašvaldību iedzīvotājiem
“Pašvaldību sadraudzība ir divu pašvaldību sadarbība, kuras šādi
meklē iespēju darboties Eiropas līmenī, vēlas kopīgi risināt problēmas un veidot savā starpā ciešākas draudzības saites.” Paziņojot šo,
Žans Barets (Jean Bareth) – viens no CEMR dibinātājiem – skaidri
noteicis pašvaldību sadraudzībai raksturīgās svarīgākās vērtības:
draudzība, sadarbība un savstarpēja saprašanās starp Eiropas tautām.

Raugoties ārpus ES, ir skaidrs, ka pašvaldību sadraudzībai ir loma,
lai veidotu savstarpējas uzticības un sapratnes saiknes. Balkānos,
Austrumeiropā vai Vidusjūras baseina valstīs pašvaldību sadraudzība veicina stabilas un ilgtspējīgas kaimiņu politikas veidošanu.
Pie tam, attiecībā uz dienvidvalstīm pašvaldību partnerība kļūst par
vienu no būtiskākajiem līdzekļiem Eiropas sniegtajā attīstības palīdzības jomā. Tā kā dažādi pasaules reģioni arvien vairāk sadarbojas,
ieguldījums ir globāls, un pašvaldības ziemeļos un dienvidos arvien
vairāk tiek aicinātas darboties kopā.

Līdzeklis mieram un stabilitātei Eiropas Savienībā...

Pieredzes apmaiņa

Katrā Eiropas veidošanas procesa posmā pašvaldību sadraudzībai bijusi nozīmīga loma. Lai samierinātu tautas pēc Otrā pasaules kara un
vēlāk pēc katras sekojošās ES paplašināšanās, pašvaldību sadraudzība veicinājusi jaunu dalībvalstu un to iedzīvotāju integrāciju. Mūsdienās pašvaldību sadraudzība dziļi iesakņojusies Eiropas iedzīvotāju kultūrās un var palīdzēt cilvēkiem – jo īpaši jauniešiem – sanākt
kopā, veidot noturīgu draudzību un labāk saprast to kopējo Eiropas
identitāti.

Pamatojoties uz draudzību un uzticību, pašvaldību sadraudzība var
būt pieredzes apmaiņas un savstarpējas bagātināšanās avots vairākās jomās. Par to liecina partnerības, kas attīstījušās starp Eiropas
pašvaldībām projektu par atkritumu pārstrādāšanu, ūdenssaimniecību, ekonomisko attīstību, sociālo pakalpojumu uzlabošanu ietvaros, un viss, pateicoties pašvaldību sadraudzībai.

> 1. Ievads > 2. Pašvaldību sadraudzība: iespēja sadarboties > 3. Labās prakses piemēri > 4. Pašvaldību sadraudzība pasaulē
> 5. Pašvaldību sadraudzības līdzekļi > 6. Pašvaldību sadraudzība rītdienas pasaulei: Rodas konference

Pašvaldību sadraudzība:
līdzeklis Eiropas pilsoniskuma veicināšanai
Eiropas pilsoniskums: piederības sajūta kopīgai identitātei
Eiropas pilsoniskuma jēdziens attiecas uz piederības sajūtu politiskai organizācijai, kura ir kopīga visām 27 dalībvalstu tautām. Šī
identitāte ir pierādījums vienotai, solidārai Eiropai, kuras iedzīvotāji
apvienojušies kopīgu mērķu sasniegšanai. Divi Eiropas pilsoniskuma
pīlāri ir šādi:
• cieša saikne starp Eiropas tautām;
• tieša saikne starp dalībvalstu iedzīvotājiem un Eiropas institūcijām.
Pēdējos gados vērojamie notikumi vēl vairāk stiprinājuši šo identitātes izjūtu: vienota valūta, kopīga ES pase, kā arī Pamattiesību harta.
Statuss – Eiropas pilsonis
Eiropas pilsonība kopš 1992. gada līdz ar Māstrihtas līguma pieņemšanu arī nozīmē noteiktu statusu. Jebkurš dalībvalsts pilsonis ir Eiropas Savienības pilsonis, tam ir noteiktas tiesības:
• pamattiesības un subjektīvas tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties, strādāt, kā arī brīva pieeja izglītībai dalībvalstīs;
• tiesības balsot un kandidēt pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanās;
• tiesības iesniegt petīciju Eiropas Parlamentam un sūdzību Eiropas
ombudam;
• ārpus ES - pieeja citas dalībvalsts diplomātiskajai un konsulārajai
aizsardzībai.
Stiprinot Eiropas pilsoniskumu
Eiropas pilsoniskumu nevar uzskatīt par pašsaprotamu; tas jāveido
katru dienu, īstenojot noteiktas aktivitātes, un tas jāveicina ikvienam. Pēc vēl nebijuša apmēra paplašināšanās 2004. un 2007. gadā,
referendumu Francijā un Nīderlandē negatīvā iznākuma un vēlāk
īstenotajiem pasākumiem jaunā ES līguma sagatavošanai jāstrādā
ar divkāršu atdevi, lai pilsoņi atgūtu kopīgu piederības izjūtu Eiropai.
Pašvaldību sadraudzība var būt viens no piemērotākajiem līdzekļiem, lai to nodrošinātu. Ar dažādu dalībvalstu iedzīvotāju apmaiņas
programmām pašvaldību sadraudzība palīdz stiprināt saikni starp

kopienām. Radot iespēju piedalīties konkrētos projektos, kurus bieži
finansiāli atbalsta ES, pašvaldību sadraudzība var skaidri demonstrēt
Eiropas aktivitāšu lielo potenciālu un nereti ir pirmā pilsoņu, īpaši
jauniešu, saskarsme ar Eiropas institūcijām.

Pašvaldību sadraudzības
attīstība un ģeogrāfija

No 1950. gadiem līdz šodienai: pašvaldību sadraudzības
kustības nepārtraukta paplašināšanās
Pirmās pašvaldību sadraudzības tika izveidotas pēc Otrā pasaules
kara kā dažu mēru iniciatīva, kuri bija pārliecināti, ka draudzība
starp Eiropas pilsoņiem ir pirmais nepieciešamais solis, lai no jauna
izveidotu stabilu un mierīgu Eiropu. Sākumā pašvaldību sadraudzību
mērķis bija apvienot Francijas un Vācijas tautas, pirmie pašvaldību
sadraudzības līgumi tika parakstīti 1950. gados, galvenokārt iesaistot šīs divas valstis. Kad Francija un Vācija 1963. gadā parakstīja
Draudzības līgumu, jau bija parakstīti 120 pašvaldību sadraudzības
līgumi starp Francijas un Vācijas pašvaldībām. Vēlāk pašvaldību sadraudzība kļuva daudzveidīgāka un izplatījās, pakāpeniski iekļaujot
visas Eiropas valstis. 1991. gadā CEMR aprēķinājusi, ka parakstīti
8 500 pašvaldību sadraudzības līgumi, iekļaujot pašvaldības no 14
valstīm (tolaik – 12 dalībvalstis plus Austrija un Šveice).
Piecpadsmit gadus vēlāk pašvaldību sadraudzību skaits ir ievērojami
pieaudzis. 2006. gadā veiktais pētījums sadarbībā ar CEMR biedru
asociācijām 35 valstīs atklāj, ka Eiropā noslēgti vairāk nekā 17 000
pašvaldību sadraudzības līgumi, katrā iesaistot vismaz divas pašvaldības. Šo iespaidīgo pieaugumu var izskaidrot ar to, ka beidza pastāvēt bijušās komunistiskās valstis, līdz ar to radās iespēja izveidot
daudzas partnerības, jo īpaši Polijā, Čehijā, Ungārijā un Rumānijā.
Tāpat 1989. gadā tika izveidota ES programma, lai īpaši atbalstītu
pašvaldību sadraudzību starp Eiropas valstu pašvaldībām (skat. 5.
nodaļu „Pašvaldību sadraudzības līdzekļi”). Eiropas pašvaldību sadraudzības kustību lielā mērā stimulēja finansiālais atbalsts, lai veicinātu iedzīvotāju braucienus uz sadraudzības pašvaldībām, kā arī
pasākumu organizēšanai.

2

3

> 1. Ievads > 2. Pašvaldību sadraudzība: iespēja sadarboties > 3. Labās prakses piemēri > 4. Pašvaldību sadraudzība pasaulē
> 5. Pašvaldību sadraudzības līdzekļi > 6. Pašvaldību sadraudzība rītdienas pasaulei: Rodas konference
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Pašvaldību sadraudzības ģeogrāfija
Ir acīmredzams, ka daudzas pašvaldību sadraudzības izveidojas starp
kaimiņvalstīm vai valstīm, kurām ir kopīgas kultūras un vēsturiskās
saiknes. Liela daļa pašvaldību sadraudzību vieno pašvaldības no valstīm, kurām ir kopīgas robežas. Tomēr līdz ar bijušo komunistisko valstu sabrukumu un transporta un pārvadājumu attīstību pašvaldības
arvien vairāk tiecas izveidot ilglaicīgāku partnerību ar tām pašvaldībām, kuras atrodas attālāk.
Vairākas valstis ir jo īpaši aktīvas pašvaldību sadarbībā. Ņemot vērā
vēsturiskus iemeslus, Francija un Vācija šodien joprojām ir valstis, ku-

96

rās ir visvairāk pašvaldību sadraudzību – aptuveni 6000 –, no kurām
vairāk nekā trešdaļa ir sadraudzība starp Francijas un Vācijas pašvaldībām. Tālāk seko Itālija, Polija un Apvienotā Karaliste, katrā no tām
izveidojušās aptuveni 2000 pašvaldību sadraudzību. Ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, visaktīvākās ir Skandināvijas valstis.
Viens no būtiskākajiem jautājumiem nākotnē būs attīstīt attiecības
starp cilvēkiem, kuri pārstāv dažādas kultūras un kuru izcelšanās ir
diezgan atšķirīga. Tāpēc jāveicina pašvaldību sadraudzība starp attālākām pašvaldībām, jo īpaši starp rietumu un austrumvalstīm, kā arī
starp ziemeļu un dienvidvalstīm. Tikai šādi var sasniegt patiesu solidaritāti visā mūsu kontinentā.
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Kas ir veiksmīgas pašvaldību sadraudzības priekšnoteikums?
 Aktīva iedzīvotāju līdzdalība

 Ilgtspējīgas attiecības

Labas pašvaldību sadraudzības priekšnoteikums ir iesaistīt pēc
iespējas lielāku iedzīvotāju skaitu – visu vecumu un izcelsmes un
abās partnerpašvaldībās. Lai gan pašvaldību sadraudzība, iespējams, visbiežāk koncentrējas uz jauniem cilvēkiem, sadraudzība
var būt ieguvums visiem iedzīvotājiem. Vēlētajiem pārstāvjiem
un pašvaldību darbiniekiem jābūt projektu virzošajam spēkam,
taču tiem nav jābūt vienīgajiem, kas sadraudzībā iesaistījušies.

Veiksmīgai pašvaldību sadraudzībai jāspēj izturēt laika pārbaudi, ne tikai atspoguļot šīsdienas dominējošo noskaņojumu pašvaldības domē. Nepieciešams laiks, lai starp dažādu pašvaldību
iedzīvotājiem izveidotos noturīga draudzība un patiesas solidaritātes saites. Tikai gadu gaitā viena pašvaldība var rēķināties ar
otras palīdzību, piemēram, notiekot pēkšņai katastrofai, kā tas
bija dažās Portugāles pilsētās 2005. gada vasarā briesmīgo meža
ugunsgrēku laikā, vai arī notiekot citām katastrofām vairākās Eiropas valstīs, kad sadraudzības pašvaldības sniedza palīdzību.

 Eiropas dimensija

Eiropas Savienībā laba pašvaldību sadraudzība ir veids, kā iedzīvināt aktīvu Eiropas pilsoniskumu, stiprinot saikni starp iedzīvotājiem, nodrošinot Eiropas projektu sekmēšanu un veidojot Eiropas identitāti. Palīdzot cilvēkiem iepazīt citu cilvēku ikdienu un
atklāt partnerpašvaldību iedzīvotāju kultūru un valodu, pašvaldību sadraudzība palīdz iedzīvotājiem saprast, ka tiem ir kopīgas
vērtības, tādējādi veidojot pamatus solidaritātei.

 Pamats apmaiņai

Pašvaldību sadraudzība, kas balstās uzticamās draudzībās, var
veidot ideālu vidi, kurā attīstīt jaunus sadarbības veidus. Pieredzes un labās prakses apmaiņa, kopīgas pārdomas par pārmaiņām, ar kurām jāsaskaras, un kopēji centieni var veicināt atbalstu vides un infrastruktūras attīstībai, piemēram, transportam,
atkritumu pārstrādāšanai vai sociālajiem pakalpojumiem.

 Paaugstinot informētību par nozīmīgākajiem šodienas jautājumiem

Pašvaldību sadraudzības ietvaros īstenotās aktivitātes var sniegt
labas iespējas iedzīvotājiem, jo īpaši jauniešiem, apsvērt šodienas nozīmīgākos jautājumus. Daudz aktivitāšu tiek īstenotas
tādās jomās kā vide, Eiropas nākotne, cilvēktiesības, miers vai
Tūkstošgades attīstības mērķi.

Īsumā, labi strukturēta pašvaldību sadarbība var būt
patiess vienotības un bagātināšanas avots. Tā var:
 visiem iedzīvotājiem atklāt jaunas kultūras;
 mācīt iedzīvotājiem par Eiropu;
 iedrošināt iedzīvotājus apsvērt un dalīties uzskatos par

galvenajiem šodienas jautājumiem;
 palīdzēt uzlabot vidi un infrastruktūru iesaistītajās pašvaldībās.
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Labās prakses

Piemēri:

Veicinot Eiropas
tautu vienotību
Iedzīvotāji rīko
10 gadu pašvaldību sadraudzības svinības
2006. gada oktobrī Olivē (Olivet, Francija) un Bādoldeslo (Bad
Oldesloë, Vācija) pilsētas svinēja desmito gadadienu, kopš izveidojusies pašvaldību sadarbība. Šim gadījumam par godu Olivē
pilsēta uzaicināja piedalīties vēl vienu sadraudzības pilsētu –
Feikenemu (Fakenham) Anglijā. Tika iesaistīti visi iedzīvotāji:
skolas sagaidīja uzaicinātos skolēnus, asociācijas organizēja
kultūras un sporta pasākumus, daudzas ģimenes uzņēma viesus
savās mājās, veikalu īpašnieki izdekorēja skatlogus ar Eiropas
motīviem, vietējie uzņēmēji piedāvāja interesentiem stažēties.
Vācijas un Anglijas viesi atzinīgi novērtēja daudzas šīs nedēļas ietvaros notikušās aktivitātes. Turklāt bez kultūras un sporta aktivitātēm dalībnieki varēja apskatīt Eiropas izstādi, kurā prezentāciju
sniedza Eiropas Parlamenta deputāts. Pieredzes apmaiņas ietvaros tika iekļautas dažādas aktivitātes: dalībnieki varēja dziedāt
pansionātā, piedalīties vīna degustācijās, apmeklēt arodskolu,
Senātu un Parīzes mēriju. Šis pasākums bija ļoti veiksmīgs, un,
iesaistoties viesģimenēm, izveidojās patiesa draudzība, radot
iespēju nākotnē veidot jaunus kopīgus projektus.

Projekta budžets: EUR 18 000
Kontaktpersonas:
Françoise Barbier,
Olivē Pašvaldību sadraudzības asociācijas prezidents,
fr_barbier@yahoo.fr
vai Liliane Buwalda,
buwalda@aol.com
+ 33 2 38 63 63 07
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Veicinot Eiropas tautu vienotību
tātes kā studentu apmaiņa un kultūras vizītes, un iedzīvotājiem,
kuri organizē braucienu uz partnerpašvaldību, tiek piešķirta stiStarp Roteremas (Rotherham, Apvienotā Karaliste) un Senkan- pendija EUR 300 apmērā.
tēnas (Saint Quentin, Francija) pilsētām pašvaldību sadraudzība
pastāv jau vairāk nekā desmit gadus. Regulāri tiek rīkoti atbalsta
pasākumi un notiek kopīgs darbs, lai plānotu abu partnerpašval- Projekta budžets: ikgadējais budžets EUR 10 000
dību aktivitātes. Reizi gadā abu pilsētu vēlētie pārstāvji pulcējas, Kontaktpersona:
lai lemtu par nākamā gada aktivitātēm. Roterema ar tās starp- Natalie Hunter,
tautiskajiem partneriem izveidojusi koordinēšanas grupu, kura Eiropas un starptautisko sakaru nodaļas projektu vadītāja,
satiekas divreiz mēnesī, lai iesaistītās puses varētu apmainīties natalie.hunter@rotherham.gov.uk
ar informāciju.
Veicinot pašvaldību sadraudzību, to regulāri uzturot

Tādējādi Roteremas un Senkantēnas pašvaldību sadraudzība bijusi aktīva pēdējo desmit gadu laikā. Tiek īstenotas tādas aktivi-

Veicinot Eiropas
tautu vienotību
Darba grupas, kopīgi veidojot nākotni

dibināta jauniešu grupa, un, pamatojoties uz citas darba grupas
darbu, izveidoti sporta laukumi.

Ģibuļu pagasts (Latvija) un Brāmsnes pilsēta (Bramsnæs, Dānija)
izveidojuši darba grupas, lai kopīgi apsvērtu šī Latvijas pagasta
nākotni. Debates organizēja divi Brāmsnes iedzīvotāji, kuri sa- Projekta budžets: EUR 1 800
pulcināja 45 dalībniekus no dažādām sabiedrības grupām (stu- Kontaktpersona:
dentus, biznesa līderus, ierēdņus, darbiniekus u.c.).
Erik Mikkelsen,
Brāmsnes Latvijas komitejas vadītājs,
Darba grupas tika īstenotas trijos posmos: analītiskais posms, e.mikkelsen@tiscali.dk
kura laikā dalībnieki dalījās savās dažādajās problēmās; ideju
jaunrades posms, kurā tika izklāstīta virkne dažādu iespējamo
risinājumu; un trešais posms, kurš sniedza iespēju dalībniekiem
spriest par konkrētiem risinājumiem, kuri būtu īstenojami ikdienas dzīvē.
Šīs darba grupas palīdzēja dalībniekiem piedāvāt reālus risinājumus dažādiem problēmjautājumiem, kā arī atrast veidus, kā
pašiem risināt savas problēmas. Pēc vienas no sesijām tika no-
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Veicinot Eiropas tautu vienotību
Valodas kursi pieaugušajiem

dažādajiem ieradumiem un dzīvesveidu. Dažādās grupas un to
pasniedzēji tikās vairākkārt, lai iepazīstinātu ar saviem stāstiem
Kārdifas (Cardiff, Apvienotā Karaliste) un Heilbronnas (Heilbronn, un pielietotu valodu, kuru tie mācījās. Ar šo projektu un stāstiem
Vācija) pilsētas uzsāka ambiciozu projektu, angļu valodas mācī- plānots iepazīstināt starptautiskajā lasījumu festivālā Sv. Donāta
bu stundās mācot arī par dažādu Eiropas tautu kultūru. Partneri Mākslas centrā (St Donat’s Art Centre) Kārdifā.
no Beļģijas, Itālijas, Lietuvas un Spānijas sniedza šim projektam
pilnīgu Eiropas dimensiju.
Projekta budžets: EUR 6 200
Kontaktpersona:
Dalībnieki kopā ar valodas pasniedzējiem uzrakstīja stāstus par Jane Booty,
savām dzimtajām vietām. Pēc tam ar stāstiem tika iepazīstinātas JBooty@cardiff.gov.uk
citas grupas, tādējādi apmainoties ar informāciju par dalībnieku +44 29 20 231652

Māksla un kultūra
mantojumu. Daži bērni no Sovatas dzīvo īpaši sarežģītos sociālos
apstākļos. Daži piedalījušies nometnē kopš tās atklāšanas 2003.
gadā. Šī ikgadējā pulcēšanās ļauj bērniem labāk apzināties to sasniegumus, sniedzot gandarījuma izjūtu.
Projekta budžets: EUR 4 000 gadā
Kontaktpersona:
Zsuzsanna Osgyáni,
Kultūru apmaiņa ar mākslas starpniecību
ārējo sakaru speciāliste,
tatakist@t-online.hu
Tatas (Tata, Ungārija), Svodinas (Svodin, Slovākija) un Sovatas
+36 34 588 661
(Sovata, Rumānija) pilsētas katru gadu organizē mākslas nometTatas pilsētas dome, Kossuth tér 1.
ni. Nometne, kas notiek Tatā pirmajā augusta nedēļā, pulcina
2890 Tata, Ungārija,
vairāk nekā 20 jauniešus no trijām pilsētām. Katru gadu ir jauna
Fakss: 00 36 34 586 480
tēma, dalībnieki strādā dažādās mākslas tehnikās, apmainās viedokļiem un metodēm. Pēdējā dienā atklātā izstādē daudzsološie
mākslinieki iepazīstināja ar saviem darbiem Tatas iedzīvotājus.
Šīs mākslas nometne stiprina dalībnieku Eiropas piederības izjūtu un sniedz viņiem iespēju uzzināt vairāk par kopīgo kultūras
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Māksla un kultūra
Novēršot aizspriedumus ar teātra starpniecību
Nansī (Nancy, Francija), Karlsrūes (Karlsruhe, Vācija) un Ļubļinas
(Lublin, Polija) pilsētas izveidojušas projektu par teātri. Universitātes teātra kursa studenti no trijām pilsētām organizēja kopīgas
darba grupas. Darba grupu tēmas koncentrējās uz aizspriedumiem, kuri rodas pret citām Eiropas tautām. Dalībnieki tāpat
ieguva informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar invaliditāti,
vienā no tām strādājot ar nedzirdīgiem partneriem. Šī projekta
rezultāts bija teātra iestudējumi, kuri tika uzvesti katrā no partnerpašvaldībām.
Francijas, Vācijas un Polijas universitāšu teātri dalījās pieredzē un
Projekta budžets: EUR 30 000
izveidoja noturīgas attiecības. Šis iedzīvotāju projekts attīstīja
Kontaktpersona:
uzskatus par Eiropas identitāti un veicināja dalīšanos pieredzē,
Verena Denry,
kuru publika guva pēc izrāžu noskatīšanās.
Padomniece pašvaldību sadraudzības un Eiropas jautājumos,
vdenry@mairie-nancy.fr
+33 3 83 85 34 16
Fakss : +33 3 83 85 33 02

Māksla un kultūra
Pārrobežu TV
Kežmarokas (Kežmarok, Slovākija) un Novi Targas (Nowy Targ,
Polija) pilsētas radījušas kopīgu televīzijas staciju. Šis ziņu kanāls atspoguļo abu pilsētu ziņas. Tika izveidota un šajā kanālā
demonstrēta dokumentālā filma par abām sadraudzības pilsētām – Kežmaroku un Novi Targu. Lai veicinātu telekanāla atpazīstamību, tika organizēta konference un plaša informatīva kampaņa (brošūras, plakāti utt.). Tā kā telekanālam bija vairāk nekā
5 500 abonentu, projektam bija reāla ietekme.

Projekta budžets: EUR 14 000
Kontaktpersona:
Gabriela Bodnárová,
bodnarova@kezmarok.sk
+421 52 4660 206

Šī ziņu kanāla izveidošana bija daļa no programmas, lai radītu
„komunikāciju tiltu” starp Kežmaroku un Novi Targu, kas palīdzētu divu pilsētu iedzīvotājiem uzzināt vienam par otru. Pie tam tas
veicina abu partneru atpazīstamību, tā kā sākotnējais projekts
un dokumentālās filmas publicitāte sniegusi ievērojamus rezultātus. Abām pilsētām ir liels tūrisma potenciāls, un cerams, ka to
ziņu kanāls piesaistīs jaunus apmeklētājus.
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Māksla un kultūra
Tikšanās, gatavojoties koncertam, bija kā iespēja dalībniekiem
uzzināt vairāk par partnerpašvaldību valstu kultūrām. Šī pieredze
arī sniedza iespēju izpildītājiem uzzināt vairāk par mūziku, kura
tiek atskaņota dažādās pilsētās, daloties jaunās un interesantās
darba metodēs. Projekts guva lielu atsaucību, tā rezultātā tika
nodibinātas draudzības saites, kuras stiepjas pa visu kontinentu.

Satiekoties caur mūziku
Jammerbugtas (Jammerbugt, Dānija) pilsēta izveidojusi sadraudzību ar Kūsankoski (Kuusankoski, Somija), Lindesberju (Lindesberg, Zviedrija), Opdāli (Oppdal, Norvēģija), Altenholcu (Altenholz, Vācija) un Stšelce Krajenski (Strzelce Krajenskie, Polija).
2004. gadā šīs pilsētas organizēja klasiskās mūzikas koncertu.
Dažādu pilsētu kori uzstājās individuāli un finālā apvienojās kopkorī, iepriekš tam īpaši gatavojoties.

Projekta budžets: EUR 10 700
Kontaktpersona:
Sonia Dornhoff Jensen,
son@jammerbugt.dk
(Jammerbugt Commune, Toftevej 43,
9440 Aabybro, Dānija)

Māksla un kultūra
Starptautiska izstāde
draudzības saišu stiprināšanai
Leidshendama-Vorburga (Leidschendam-Voorburg, Nīderlande),
Hranice (Hranice, Čehija), Konstancina-Jezjorna (Konstancin-Jeziorna, Polija) un Temekjula (Temecula, ASV) organizēja apjomīgu mākslas izstādi, kura tika izstādīta visās četrās pilsētās. 44
mākslinieki no šīm pilsētām eksponēja vairāk nekā 150 darbus.
Šī izstāde bija ļoti veiksmīga. Tā stiprināja draudzības saites
daudzās jomās, kā arī veicināja solidaritātes un savstarpējas sapratnes izaugsmi partneru vidū. Pieredzes apmaiņa šī projekta
ietvaros iedvesmoja jaunus mākslas projekts.

Projekta budžets: EUR 30 000
Kontaktpersona:
PCJ Bekkering kungs,
Leidshendamas-Vorburgas pilsēta,
PO Box 905, 2270 AX, Nīderlande
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Jaunieši
Izglītības apmaiņas aktīva veicināšana
Kopš 2004. gada oktobra Līdsas (Leeds, Apvienotā Karaliste) un
Brno (Brno, Čehija) skolas kopīgi darbojas pie ambiciozas iniciatīvas izglītības jomā. Projekta sākumā Līdsā tika organizēta konference par individuālu apmācību. Dalībnieki no Brno apmeklēja
Informāciju tehnoloģiju un apmācību atbalsta izcilības centrus,
kā arī citas skolas. Līdsas skolas ieguva informāciju par ieguvumiem no starptautiskās apmaiņas.

Projekta budžets: EUR 20 000
Kontaktpersona:
Jenny Hill,
Starptautisko lietu sekretārs,
Starptautiskās attiecības,
Līdsas pilsētas dome,
jenny.hill@leeds.gov.uk
+44 (0)113 247 5325

Pēc dalīšanās pieredzē Brno pilsēta organizēja konferenci, lai
stiprinātu partnerību. Kopš šī projekta uzsākšanas partnerības
saites starp šīm divām pilsētām attīstījušās tālāk, un tagad pieredzes apmaiņā aktīvi iesaistījušās 25 skolas. Plānots sagatavot
jaunus projektus, piemēram, izveidot pirmo divvalodu apmācības skolu Brno – tas ir projekts, kura atbalstīšanā Brno ļoti rēķinās ar atbalstu tās partnerskolās Līdsā.

Jaunieši
Skolas solidaritātei
Kūsankoski (Kuusankoski, Somija) un Vologdas (Vologda, Krievija) pilsētas organizēja studentu apmaiņu. Vienas no šādu apmaiņu laikā 2005. gada jūnijā somu studenti piedalījās Krievijas
skolas atjaunošanā. Rīti tika veltīti celtniecības darbiem, pēcpusdienas – citu skolu apmeklējumam vai kultūras aktivitātēm. Apmaiņas laikā somu studenti dzīvoja krievu viesģimenēs.
Pateicoties šim projektam, pilnībā tika atjaunoti skolas sporta
laukumi un uzstādītas jaunas sporta iekārtas. Dzīvojot viesģimenēs, somu studentiem bija iespēja uzzināt par krievu kultūru. Tika
kliedēti daudzi aizspriedumi, to vietā nākot stiprai draudzībai.
Kontaktpersona:
Niina Heikkilä,
Starptautisko lietu sekretāre,
niina.heikkila@kuusankoski.fi
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Jaunieši
Sanākot kopā sportā
Olštinas (Olsztyn, Polija) pilsēta 2006. gada jūnijā uzņēma “Partnerpašvaldību olimpiskās spēles”. 250 jaunieši tika uzaicināti no Ofenburgas un Gelzenkirhenes (Offenburg, Gelsenkirchen, Vācija), Perudžas
(Perugia, Itālija), Kaļiņingradas (Kaliningrad, Krievija), Halmstades
(Halmstad, Zviedrija). Pēc Olštinas pilsētas mēra apsveikuma jauniešiem bija daudz iespēju četras dienas kopīgi spēlēt volejbolu, futbolu,
basketbolu un tenisu. Olštinas galvenajā stadionā notika formāla atklāšanas ceremonija, kas līdzinājās Olimpiskajām spēlēm.

Projekta budžets: EUR 15 000
Kontaktpersona:
Barbara Tunska,
Starptautiskās sadarbības padomniece,
barbarat@um.olsztyn.pl
(Pilsētas dome, Olština, Jana Pawła II 1)

Šīs spēles apmeklēja vairāk nekā 2000 skatītāju. Jaunieši no
partnerpilsētām nodibināja jaunas draudzības, un visi ieguva izpratni par šāda apmēra projekta organizēšanu. Šim pasākumam
bija tālejoša rezonanse, veicinot Olštinas tēlu Polijā, kā arī citu
partnerpašvaldību valstīs.

Jaunieši
Organizējot kopā, sanākot kopā
Studenti no Lassē (Lassee, Austrija), Stšižovas (Strzyzow, Polija)
un Brjenonas (Briennon, Francija) apvienojās ļoti sarežģītā sadarbības projektā. 2005. gada maijā tika izveidota sadarbība,
sagatavojot kopīgu budžetu un profesoru izstrādātu mācību pro
grammu. Programma ietvēra valodas un kulinārijas nodarbības,
sporta aktivitātes, vides projektus un ekskursijas. Studenti veica
pētījumu par Eiropas Savienību un apskatīja savu valstu skolu
sistēmu atšķirības. Tāpat viņi tikās ar jaunajiem studentiem ar
īpašajām vajadzībām palīgskolā.
Šajā kopīgi organizētajā studentu apmaiņā nozīmīga bija visu
studentu iesaistīšanās. Strādājot ar kopīgu budžetu un programmu, studenti ātri iepazina savus partnerus, jo īpaši nepieciešamība sazināties veicināja partnerpašvaldību pārstāvēto valstu valodu pielietošanu studentu vidū. Daži studenti turpina šo valodu
apgūšanu arī šodien.

Kontaktpersona:
Christine Hahn,
gemeinde@lassee.gv.at
(Pilsētas dome, Obere Hauptstraße 4, A-2291 Lassee)
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Pilsoniskums
Svinot kopīgi Eiropas dienu
Halles (Halle, Beļģija) pilsēta vairākus gadu desmitus sadarbojas ar divām partnerpašvaldībām: 48 gadus ar Muvo (Mouvaux,
Francija) un 33 gadus ar Verlu (Werl, Vācija). Halles pilsēta nolēma Eiropas dienā kopīgi ar divām citām tās partnerpašvaldībām
nosvinēt trešā partnerības līguma parakstīšanu. Partnerības līgums starp Halli un Kadanu (Kadan, Čehija) tika parakstīts 2006.
gada 9. maijā, Eiropas dienas svinību laikā. Šī partnerības līguma
mērķi ir miers Eiropā un draudzība starp partnerpašvaldībām,
skolām un iesaistītajām asociācijām.
Šī jaunā partnerība izveidojusies, pateicoties ilgstošām sadarbības saiknēm starp divu pilsētu skolām, kas īstenojušas apmaiņas
pasākumus mūzikas, mākslas un sporta jomā. Šodien šīs divas
pilsētas vēlas paplašināt savu partnerību, iekļaujot visus iedzīvotājus, un nākotnē izveidot sadarbību uzņēmējdarbības jomā.

Projekta budžets: EUR 10 000
Kontaktpersona:
Jean-Pierre Laporte,
Pašvaldību sadraudzības komitejas priekšsēdētājs,
jpl.horecahalle@photohall.skynet.be
(Oudstrijdersplein 18, B-1500 Halle)
vai mēra sekretāre,
martine.schreel@halle.be

Pilsoniskums
Vietējais jauniešu parlaments
Alšomočolādas (Alsómocsolád, Ungārija) un Marefalvas (Marefalva, Rumānija) sadraudzības pašvaldības nolēma attīstīt savu
partnerību. Alšomočolādā jau vairākus gadus darbojās vietējā
jauniešu valdība. Sadarbības pašvaldība arī nolēma pārņemt
šādu sistēmu, uzņemoties vietējo jautājumu risināšanu. Šī projekta mērķis bija arī attīstīt toleranci Ungārijas pilsētas jauniešu
vidū. 2002. gadā jaunieši no Alšomočolādas devās uz Marefalvu,
lai iepazīstinātu ar savas vietējās pašvaldības darbības principiem. Vienu nedēļu jaunieši no divām pilsētām strādāja kopā,
lai izveidotu līdzīgu struktūru Rumānijas pilsētā. Tika nodibinātas četras tematiskās darba grupas. Katrai tēmai tika organizēts
īpašs pasākums.

Šī pieredze ļāva jauniešiem uzzināt vienam par otru. Strādājot
kopā konkrētiem mērķiem, ātri izveidojās saikne. Jaunie rumāņi
uzsāka projektus, kurus tie bija sagatavojuši kopā ar saviem ungāru draugiem. Kopā tie iemācījās projektu vadības metodes, jo
īpaši finanšu vadībā. Tas iemācīja atbildību un palīdzēja izveidot
uzticību pašvaldībai. Šāda veida jauniešu vietējās pašvaldības
dome Marefalvā ir pirmā.
Projekta budžets: EUR 4 000
Kontaktpersona:
Balogh Anikó,
balogh.aniko@telehaz.hu
+36-30/411-5394
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Pilsoniskums
Sievietes vietējā politiskajā dzīvē
Stokportas (Stockport, Apvienotā Karaliste) un Heilbronnas
(Heilbronn, Vācija) sadraudzības pilsētu jaunās sievietes kopā
risināja jautājumu par sievietes lomu politikā. Jaunās vācietes ir
viņu pilsētas jauniešu parlamenta biedres. 2005. gadā, Eiropas
Pilsoniskuma caur izglītību gada laikā, jaunietes pulcējās kopā
Briselē, Lielās Mančestras (Greater Manchester) pārstāvniecības
birojā. Tur tās tikās ar Eiropas līderiem, ieskaitot Eiropas Parlamenta biedrus. Tam sekoja vizīte no Heilbronnas uz Stokportu,
lai diskutētu par vietējiem jautājumiem, arī par sieviešu balsi
demokrātijā. Tad tās tikās ar pilsētas domes pārstāvjiem. Vienas
dienas braucienā uz Londonu tās arī varēja apmeklēt nacionālo
parlamentu.

Divas sieviešu grupas atzina šīs debates par kopīgiem jautājumiem interesantas. Kopā tās varēja aplūkot demokrātisko procesu darbību vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Vizīte
Stokportā ļāva vācietēm atgriezties mājās ar konkrētiem ierosinājumiem Heilbronnas jauniešu domei.
Projekta budžets: EUR 7 000
Kontaktpersona:
Sue Shore,
Starptautiskās sadarbības speciāliste,
sue.shore@stockport.gov.uk
+44 161 474 3006

Sociālā iekļaušana
Strādājot kopā, lai labāk rūpētos par vecākiem cilvēkiem
Sadraudzības pilsētas – Līdsa (Leeds, Apvienotā Karaliste), Brno
(Brno, Čehija) un Brašova (Brasov, Rumānija) – sadarbojas, risinot jautājumus par vecāku cilvēku aprūpi. 2006. gada novembrī
Līdsa rīkoja tikšanos abām partnerpašvaldībām, lai runātu par
to, kā pašvaldības var efektīvāk sadarboties ar institūcijām, kuras
atbildīgas par aprūpes nodrošināšanu vecākiem cilvēkiem. Projekta ietvaros tika apskatīts, kā trīs pilsētas varētu nepastarpināti
iesaistīt vecos cilvēkus, sociālos darbiniekus, brīvprātīgos un citas
institūcijas politikas plānošanā, iekļaujot vecākus cilvēkus arī vadības komitejā. Veicamo pasākumu programma tika sagatavota,
ņemot vērā pašu veco cilvēku izvirzītās prioritātes savas labklājības nodrošināšanai. Projekta noslēgumā tika sagatavota virkne
stratēģiju, kuras trīs pilsētas varētu izmantot, gatavojot nākamās
darba programmas, ņemot vērā kopīgās vērtības, piemēram, pozitīva vecāku cilvēku tēla radīšana, pieejamu un pielāgojamu pakalpojumu nodrošināšana, lai sniegtu iespēju cilvēkiem turpināt
dzīvot savās mājās un saglabāt neatkarību.

Projekta budžets: EUR 4 000
Kontaktpersona
Mareike Schmidt,
Līdsas pilsētas dome, Starptautisko attiecību nodaļa,
mareike.schmidt@leeds.gov.uk
+44 113 24 74740
(4th Floor West, Civic Hall, Leeds LS1 1UR)
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Sociālā iekļaušana
Palīdzot pašvaldības iedzīvotājiem
nelabvēlīgos apstākļos
Hāga (Hague, Nīderlande) un Varšava (Warsaw, Polija) ir sadraudzības pilsētas kopš 1991. gada. Vairāk nekā divus gadus tās īstenojušas kopīgu projektu, lai nodrošinātu aprūpi narkomāniem
un bezpajumtniekiem. Tā pamatā bija pieredzes apmaiņa semināros un darba grupās. Galvenā tēma bija sadarbība starp nevalstiskajām organizācijām, kuras aktīvi darbojas šajā jomā, un
vietējām pašvaldībām. Dalībnieki arī diskutēja par virkni jautājumu, piemēram, policijas loma, psihiatrijas jautājumi, administratīvo pakalpojumu organizēšana, apmācības utt. 2005. gada
aprīlī tika parakstīts līgums starp divu pilsētu NVO partneriem,
atbalstu nodrošinot ar pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem.
2007. gadā tika uzsākti pirmie apmācību kursi.
Projekts sniedza iespēju nevalstiskajām organizācijām un vietējām pašvaldībām iemācīties, kā sadarboties un vairāk savstarpēji
uzticēties. Apmācību kursi sniedza optimismu efektīvākai palīdzībai cilvēkiem grūtībās. Ļvovas (Lviv, Ukraina) pilsēta parādījusi lielu interesi par šo projektu, kļūstot par tā partneri 2006.
gada decembrī.

Projekta budžets: EUR 21 500 no ieguldījumiem
Kontaktpersona
Mme Winny van Willigen,
w.vanwilligen@bsd.denhaag.nl
+31 70-353 2298

Sociālā iekļaušana
patika. Īru un franču dalībniekiem bija iespēja uzzināt vairāk par
darbiniekiem un labāk saprast grūtības, ar kurām tie saskaras.
Karikmakrosas (Carrickmacross, Īrija) un Karēplugēras (Carhaix- Kopš tā laika nodibinātā draudzība joprojām turpinās, un darbiPlouguer, Francija) pilsētas regulāri organizē kultūras apmaiņas nieki ir vairāk iesaistīti savās jaunajās pašvaldībās, un tam ir tieši
pasākumus. 2005. gada augustā viņu svētkos tika iesaistīti dar- rezultāti, piemēram, palielinājies iegūto autovadītāju apliecību
binieki no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Papildus tradicionāla- skaits, daži darbinieki par brīvu mācās angļu valodu pie viena no
jam ķeltu sniegumam dalībnieki no Baltijas valstīm izpildīja savu pašvaldību sadraudzības asociācijas biedriem.
valstu dejas un dziesmas. Franču partneru četru dienu vizītes
laikā uz Karikmakrosu Baltijas valstu partneriem tika veltīts neliels grāmatu tirdziņš un foto izstāde. Tika organizētas vairākas Projekta budžets: EUR 8 000
tikšanās, kurās Baltijas valstu dalībnieki pašvaldības deputātiem Kontaktpersona:
un darbiniekiem varēja paust savu viedokli un pieredzi par dzīvi Michael MacMahon,
savā jaunajā pašvaldībā.
ctmcmahon@eircom.net
+353 42 9661097
Entuziastiskie Baltijas valstu līdzdalībnieki izstādēm nodrošināja grāmatas, DVD, fotogrāfijas un CD, un ķeltu svētki visiem ļoti
Iepazīstot labāk migrējošos darba ņēmējus
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Ilgtspējīga attīstība
ņēma vērā Ptujas situāciju un tās problēmas ar piesārņojumu. Šīs
konferences laikā tika definēta konkrēta darba programma.

Kopēji risinājumi piesārņojuma novēršanai
Sadraudzības pilsētām Ptujai (Ptuj, Slovēnija), Burghauzenei
(Burghausen, Vācija), Banska Štjavnicai (Banska Stiavnica, Slovākija) un Sensīra pie Luāras (Saint-Cyr-sur-Loire, Francija) kopīga ir
saikne ar ūdeni, kuram visās šajās pilsētās ir nozīmīga loma vietējā attīstībā. 2002. gada augustā šie partneri pulcējās Ptujā, lai
dalītos pieredzē par ūdens pārvaldīšanu. Daži partneri pievienojās
vietējiem vēlētajiem pārstāvjiem: ekspertiem, NVO, ūdens apgādes uzņēmumiem un ekoloģiskajām asociācijām. Dalībnieki īpaši

Šis pasākums deva iespēju Ptujai plānot tās pieeju, lai uzlabotu
pilsētas ūdens pārvaldīšanu. Ptujas ezeram, kas varētu nodrošināt pilsētai dažāda veida ar ūdeni saistītas atpūtas iespējas, ir
toksiska piesārņojuma problēma. Pēc konferences 2004. gadā,
pielietojot vispārēju pieeju, sākās ezera atjaunošana. Toksiskie
dubļi tika pārstrādāti, izveidojot dambi un salas; tika izstrādāti
noteikumi atpūtniekiem; tika uzlaboti pasākumi putnu aizsardzībai. Ptuja arī parakstīja hartu ar Bansku Štjavnicu, kas ir UNESCO
Pasaules mantojuma vieta, pateicoties tās ūdens pārvaldīšanas
sistēmai. Ptuja liek ļoti lielas cerības uz šo partnerību, kas varētu
papildināt tās kultūras mantojuma vērtību.
Projekta budžets: EUR 45 000
Kontaktpersona
Tanja Ostrman Renault,
Starptautiskās attiecības,
tanja.or@ptuj.si

Ilgtspējīga attīstība
Tie Eiropas Parlamenta biedri, kas piedalījās, skaidroja ES skatījumu šajā jomā, iepazīstinot ar jau esošo politiku, kā arī ar nākotnē
Sint-Truidenes (Sint-Truiden, Beļģija) un Dirā (Duras, Francija) sa- plānoto. Pie tam, beļģu un franču studenti salīdzināja situāciju
draudzības pilsētas organizē studentu apmaiņu. Franču studen- Beļģijā un Francijas dienvidos. Izpratnes paaugstināšanai šis
tu viesošanās pie beļģiem 2006. gada aprīlī bija veltīta mācībām jautājums tika skatīts plaši, un tas ļoti ieinteresēja studentus no
par ilgtspējīgu attīstību. Studenti no divām pilsētām debatēja abām pilsētām.
par vidi, attīstības sadarbību, godīgu tirdzniecību, bioloģisko
lauksaimniecību un cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbinātī- Projekta budžets: EUR 11 000
bu. Debatēs piedalījās vairāki Eiropas Parlamenta biedri. Jaunieši Kontaktpersonas
ar velosipēdiem apmeklēja dažādas vietas, piemēram, biolo- Sint-Truiden :
ģiskās saimniecības, atkritumu pārstrādes iekārtas un tehnisko Peter Dufaux, mēra vietnieks,
vidusskolu, kurā māca par rūpniecisko iepakojumu un bioloģisko peter.dufaux@pandora.be
ražošanu. Tāpat tie veica aptaujas par ilgtspējīgu attīstību un iz- +32 11 68.28.16
veidoja spēli par šiem jautājumiem.
Dirā:
Michel Prevot,
Studenti tika ļoti iesaistīti visās dažādajās šo projektu fāzēs. Tā- Pašvaldību sadraudzības komitejas viceprezidents,
pat piedalījās arī vecākie pašvaldības iedzīvotāji, kopā tie varēja m.prevot@tiscali.fr
apmainīties viedokļiem par ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. +33 553 644 916
Paaugstinot jauniešu sapratni par ilgtspējīgu attīstību
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Ilgtspējīga attīstība
Kopīgi aizsargājot Eiropas piekrasti
Sadraudzības pilsētas Jūrmala (Latvija), Anadja (Anadia, Portugāle), Kabūra (Cabourg, Francija), Eskilstūna un Jēvle (Eskilstüna,
Gävle, Zviedrija), Palanga (Palanga, Lietuva), Pērnava (Pärnu,
Igaunija) un Terračīna (Terracina, Itālija) atrodas piekrastē vai
tuvu tai. Tāpēc vides pārvaldība ir galvenā prioritāte pašvaldību
darba kārtībā. 2006. gada septembrī Jūrmalā notika partneru
konference par „piekrastes pārvaldību un aizsardzību”. Tajā iesaistījās vairākas Latvijas vides aizsardzības institūcijas. Katras
pilsētas pārstāvji iepazīstināja ar savu pieeju vides jautājumos,
un pēc tam dalībnieki apmeklēja Ragakāpas dabas parku, vienu
no daudzajām pludmalēm, kā arī Jūrmalas brīvdabas muzeju.
Projekta budžets: EUR 2 300
Šī konference ļāva dalībniekiem dalīties pieredzē par vides pār- Kontaktpersona
valdību. Pilsētām šajā jomā bija ļoti dažāda pieeja, kas sniedza Gunta Ušpele,
iespēju bagātīgai un pamācošai pieredzes apmaiņai visiem.
Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vadītāja
Jūrmalas pilsētas dome,
Guntau@jpd.gov.lv

Ilgtspējīga attīstība
Stādīšana zaļākai Eiropai šodien
Prešova (Prešov, Slovākija) un Remšeide (Remscheid, Vācija) ir
sadraudzības pilsētas daudzus gadus, un šīs partnerības rezultāts ir projekts „Eko Eiropa”. Tā mērķis ir paaugstināt abu pilsētu
jauniešu sapratni par vides jautājumiem. 2006. gada jūlijā divas
projekta nedēļas tika veltītas, lai izveidotu „sadraudzības pilsētu
aleju”. Jaunieši kopā stādīja kokus, vienu ‑ vācu students, vienu – slovāku. Tie arī apmeklēja Prešovas apkārtni un tās krāšņās
dabas teritorijas.
Šī iniciatīva caur konkrētām aktivitātēm palīdzēja jauniešiem
vairāk iepazīties ar dabu un ekoloģiju. Stādot un strādājot dabā,
tie iemācījās respektēt, aizsargāt un pat attīstīt savu vidi. Turpmākajos gados šī mazo kociņu taka saglabāsies kā skaista, dabiska vieta pie Torisas (Torysa) upes.

Projekta budžets: EUR 6 000
Kontaktpersona
Mária Vargovčíková,
vargovcik.radnica@presov.sk
+421 51 310 01 35
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Vietējo pakalpojumu nodrošināšanas uzlabošana
Zināšanu nodošana caur darbu un apmācībām

Šis brauciens ietvēra tehniskas apmācības. Pēc atgriešanās divi
ungāru dalībnieki pielietoja iegūtās zināšanas, izveidojot reģionālo atkritumu pārstrādes sistēmu. Tagad atkritumus izmanto
kā enerģijas avotu apkurei Čornā. Viņi arī īstenoja informatīvās
kampaņas.

Hēmene (Heumen, Nīderlande) un Čorna (Csorna, Ungārija) ir
sadraudzības pilsētas kopš 1991. gada. Tās īsteno studentu apmaiņu, kā arī praktiskāku sadarbību. Lauksaimniecības jomā
Čornas tehniskās lauksaimniecības skolas studenti 1992.–1996.
gadā piedalījās ikgadējā trīs nedēļu apmācību programmā Nī- Veselības jomā Čornas pašvaldības darbinieki ar saviem kolēģiem
derlandes saimniecībās, lai mācītos modernās lauksaimniecības pavadīja vienu nedēļu Hēmenē, lai konkrētāk iepazītos ar jauno
tehnoloģijas.
reģionālo veselības programmu. Pēc vizītēm pansionātos un
slimnīcā darbinieki Ungārijā uzsāka informatīvo kampaņu, moVides jomā 2001. g. Čornas un Budapeštas pašvaldību darbinieki nitoringa sistēmu un pašvaldību programmu palīdzībai mājās.
un deputāti piedalījās projektā par atkritumu apsaimniekošanu un sabiedrības zināšanu paaugstināšanu par CO2 izplūdi.

Vietējo pakalpojumu
nodrošināšanas uzlabošana
Kopīgi veidojot ambiciozu sociālo politiku
Sadraudzības pilsētas Zitfena (Zutphen, Nīderlande), Deventera
(Deventer, Nīderlande) un Tartu (Tartu, Igaunija) kopīgi izstrādāja politiku, lai risinātu Tartu vecāka gadagājuma iedzīvotāju
sociālās un veselības problēmas. Šajā projektā darbojās ierēdņi
no trim pilsētām, un tikšanās ietvēra arī vizītes institūtos, kā arī
prezentācijas un debates. Piedalīties apmācībās tika piedāvātas
arī Igaunijas veselības aprūpes profesionāļiem. Vienlaikus Tartu
pilsēta ieguva jaunu informāciju, pamatojoties uz aptauju, kuru
Zitfena bija veikusi iepriekš.
Projekts pārspēja gaidīto, un Tartu ātri pielāgoja nīderlandiešu
partneru ierosinājumus. Projekts sākās 2002. gada martā, un līdz
2004. gada beigām Tartu bija izstrādājusi pati savu pašvaldības
politiku par sociālo palīdzību. Vecāku cilvēku aprūpes un attiecīgo institūciju jomā tika sasniegts liels progress. Nīderlandiešu
kolēģi bija pārsteigti par tādiem projekta panākumiem, kā arī par
to, cik daudz viņi paši iemācījušies šī procesa laikā. Ņemot vērā
projekta sekmīgumu, trīs sadraudzības pilsētas nolēma uzsākt
divus jaunus projektus par paliatīvo aprūpi un aprūpi mājās.

Projekta budžets: EUR 76 000
Kontaktpersona:
Jacques van Trommel,
Projekta vadītājs
Pašvaldību sadraudzība Deventera-Zitfena-Tartu,
j.vantrommel@zutphen.nl
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Vietējo pakalpojumu
nodrošināšanas uzlabošana
Pakalpojumu uzlabošana,
cieši sadarbojoties
Viborga (Viborg, Dānija) un Marijampole (Marijampole, Lietuva) ir sadraudzības pilsētas kopš 1992. gada, zināmu finansiālu
atbalstu sniedz to valstis. To partnerība risina daudzus sociālus
jautājumus, piemēram, izglītība, kultūra, veselība un vide. Ik pēc
trim gadiem šīs divas pilsētas paraksta sadarbības līgumus, un
ik pēc diviem gadiem grupa no Marijampoles dodas uz Lietuvas
sadraudzības pilsētu.
Gadu gaitā divās pašvaldībās izveidojies plašs sadarbības tīkls,
notiekot sadarbības aktivitātēm starp slimnīcām, bibliotēkām,
muzejiem, baznīcām, skolām, sociālajiem darbiniekiem un arī
pilsētu domēm. Daloties pieredzē, viņi cenšas uzlabot iedzīvotājiem sniegtos pakalpojumus. Patlaban īstenotais pēdējais projekts paredz izveidot dokumentācijas centrus skolās.

Projekta budžets: vidēji EUR 21 000 gadā
Kontaktpersona:
Steen Andersen,
steenand@post.tele.dk

Vietējās ekonomikas attīstība
Palīdzot uzņēmumiem “nostāties uz savām kājām”

Projekta budžets: EUR 688 000
Barselona (Barcelona, Spānija) un Sarajeva (Sarajevo, Bosnija un Kontaktpersona:
Hercegovina) ir sadraudzības pilsētas kopš 1992. gada. Sarajevas Rosa Bada,
aplenkuma laikā, kurš ilga no 1992. līdz 1996. gadam, Barselona Projektu vadītāja,
atsaucās uz solidaritātes aicinājumiem, nosūtot humāno palīdzī- Starptautiskās sadarbības departaments,
bu. Partnerība turpinājās, un tai sekoja aktivitātes palīdzībai un Barselonas pilsēta,
ekonomiskajai attīstībai.
rbada@bcn.cat
2003. gadā tās uzsāka projektu, lai izveidotu mazo uzņēmumu
inkubatoru un veicinātu ekonomisko aktivitāti, atbalstot uzņēmējus sākotnējā izveides posmā. Šis projekta sākās ar Spānijas
Starptautiskās sadarbības aģentūras Sarajevā atjaunošanu. Vēlāk cilvēkiem, kuri vēlējās uzsākt uzņēmējdarbību, tika piedāvāti
apmācību kursi mārketingā un menedžmentā. Inkubators sāka
darboties 2005. gada maijā. Uzņēmumus, tiem izveidojoties,
atbalsta ar administratīvā procesa starpniecību, un tie saņem
menedžmenta atbalstu, tiklīdz sāk darboties.
18 19
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Vietējās ekonomikas attīstība
jīgu un konkurētspējīgu lauksaimniecības attīstību Eiropas kontekstā. Polijas delegācijā bija dažādi partneri no Stšelce Krajen
skes pašvaldības, ietverot lauksaimnieku organizācijas, reģionu,
lauksaimniecības kameru, lauksaimniecības skolu un galvenos
maizniekus. Jammerbugtas politiķi un administrācijas pārstāvji
sagatavoja prezentācijas par Dānijas lauksaimniecības pielāgošanu Eiropas kontekstā. Vizītes saimniecībās un ražotnēs ļāva
dalībniekiem apskatīt konkrētus īstenošanas piemērus.

Vietējam līmenim piemērota
Kopējā lauksaimniecības politika
Jammerbugtas (Jammerbugt, Dānija) un Stšelce Krajenskes
(Strzelce Krajenskie, Polija) sadraudzības pašvaldības atrodas
lauku apvidos. Stšelce Krajenske lūdza dāņu partneriem noorganizēt semināru par Kopējo lauksaimniecības politiku, daloties
pieredzē par iespējamajiem risinājumiem, lai sasniegtu ilgtspē-

Polijas delegācija bija ļoti apmierināta ar semināra rezultātu.
Pēc pieredzes apmaiņas Stšelce Krajenskes pašvaldība divkāršoja
savus centienus, lai ievērotu Kopējo lauksaimniecības politiku.
Iedvesmojoties no Jammerbugtā apgūtā, Polijas lauksaimnieki
pakāpeniski sāka attīstīt jaunas darba metodes.
Projekta budžets: EUR 16 900
Kontaktpersona:
Sonia Dornhoff Jensen,
son@jammerbugt.dk
(Jammerbugt Commune, Toftevej 43, 9440 Aabybro)

Vietējās ekonomikas attīstība
Ikgadējās vizītes, lai veicinātu
jauninājumus lauksaimniecībā

tiekas ar saviem kolēģiem un citiem reģionālajiem pārstāvjiem,
un vizītes Lauksaimniecības ministrijas reģionālajā birojā un
lauksaimniecības kamerā sniedz plašāku ieskatu nozarē.

Ede (Ede, Nīderlande) un Hrudima (Chrudim, Čehija) – sadraudzības pilsētas jau vairāk nekā 10 gadus – partnerības sākumā
izveidoja kopīgu lauksaimniecības darba grupu. Rezultātā tika
īstenota virkne iniciatīvu, iesaistot lauksaimniekus, lauksaimniecības kameras un lauksaimniecības skolas.

Partnerības rezultātā tapuši jauni projekti, kurā iesaistījušies abu
pilsētu lauksaimniecības skolu studenti, uzturot regulārus kontaktus. Kopš 2003. gada Hrudima organizē ikgadēju Nīderlandes
ziedu izstādi.

Kopš 2001. gada šīs apmaiņas kļuva ambiciozākas. Katru gadu
astoņi lauksaimnieki no Edes dodas uz Hrudimu, un astoņi lauksaimnieki no Hrudimas dodas atbildes vizītē. Apmaiņas vizītes
sniedz iespēju katram partnerim uzzināt par jaunām metodēm,
kuras tiek lietotas katrā no valstīm. Tiek aptverts plašs tēmu
klāsts: saimniecību izveidošana un lauksaimniecības kooperatīvi,
pašvaldības politika, izglītība lauksaimniecības jomā. Dalībnieki

Projekta budžets: EUR 5 000
Kontaktpersona:
Ir E. Lagerweij,
Pašvaldību sadraudzības Agrārās darba grupas koordinators,
irelagerweij@hetnet.nl
+ 318 611275
(Nieuwe Kazernelaan 87, 6711 JC Ede)

> 1. Ievads > 2. Pašvaldību sadraudzība: iespēja sadarboties > 3. Labās prakses piemēri > 4. Pašvaldību sadraudzība pasaulē
> 5. Pašvaldību sadraudzības līdzekļi > 6. Pašvaldību sadraudzība rītdienas pasaulei: Rodas konference

Solidaritāte
īpaši vīna darīšanā. Vienlaikus ar Alšviles sniegto atbalstu rumāņu kolēģiem arī abu pilsētu iedzīvotāji sāka savstarpēji sadarboties. Alšviles ģimenes uzņēma skolēnus no Blažas, un Šveices
Alšviles (Allschwil, Šveice) un Blažas (Blaj, Rumānija) pilsētas pilsētas futbola klubs uzaicināja savus rumāņu draugus uz maču.
sadarbojas kopš 1989. gada. Pēc komunisma sabrukuma Šveices Arī mākslinieki no abām pilsētām izveidoja kopīgu izstādi, un
pilsēta organizēja transportu humanitārās palīdzības – pārtikas, bija noorganizēta rumāņu virtuves nedēļa.
matraču, drēbju un medicīniskās palīdzības – nogādāšanai uz
Blažu.
Kontaktpersona:
Laika gaitā attiecības attīstījās, un izveidojās jauni līdzdarbības Andreas Weis,
veidi. Izveidojās sadarbība ar rumāņu uzņēmējiem un lauksaim- andreas.weis@allschwil.bl.ch
niekiem, tiem piedāvājot finansiālo palīdzību un apmācības, jo
No humanitārās palīdzības
līdz atbalstam ekonomikas attīstībai

Solidaritāte
Rekonstruējot jaunu centru
gados vecākiem cilvēkiem
Vlistas (Vlist, Nīderlane) pilsēta piedalās rekonstruēšanas projektā sadraudzības pilsētā Bacā (Bac, Serbija). Mērķis ir rekonstruēt
veco skolas ēku, lai izveidotu jaunu pansionātu gados vecākiem
cilvēkiem. Vlistas pārstāvji devās uz Bacu, lai šajā projektā sniegtu savas tehniskās zināšanas, atbalstītu un uzlabotu gados vecāku cilvēku dzīves kvalitāti, jo īpaši cīņā ar nabadzību, uzlabojot
apstākļus un nodrošinot atbilstošu pieeju darba un/vai brīvprātīgo aktivitāšu iespējām.
Liela loma projektā bija brīvprātīgajiem. Kampaņa medijos, radio, mājas lapa un brošūras palīdzēja piesaistīt daudzus brīvprātīgos. Projekta mērķis bija arī ļaut jauniešiem bezdarbniekiem
iesaistīties aktivitātēs, kas palīdzētu tiem apgūt jaunas prasmes
un justies vairāk iesaistītiem vietējās sabiedrības dzīvē. Nākotnē
centrā darbosies vairāk nekā 12 cilvēku, ieskaitot māsiņas, dakterus un direktoru.

Projekta budžets: EUR 15 500
Kontaktpersona:
Darija Sajin,
Pašvaldības pārvaldes direktors,
info@bac.co.yu
+381 21 77 00 75
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Solidaritāte
Draudzība rodas, palīdzot cilvēkiem
Kopš 1990. gadiem Janka (Ianca, Rumānija) un Lašapela pie Er
dras (La Chapelle sur Erdre, Francija) kopā īstenojušas dažādas aktivitātes. Sākumā partnerība bija humanitāras ievirzes, vēlāk tā
koncentrējās uz izglītību. Lašapela pie Erdras piedalījās bibliotēkas izveidē, nosūtīja franču valodas mācību grāmatas un datorus,
kā arī uzņēma rumāņu skolotājus. Tai pašā laikā notika vairākas
abu pilsētu iedzīvotāju apmaiņas. 1991. gadā 45 viesi no Jankas
ieradās, lai apciemotu savus franču draugus un uzzinātu vairāk
par Franciju, atbildes vizītē Jankā ieradās 40 franču draugi.

2002. gadā abas pašvaldības Lašapelā pie Erdras parakstīja sadraudzības protokolu. Delegācijā no Jankas bija 45 cilvēki, un to
pavadīja 25 jauniešu vecumā no 14 līdz 22 gadiem folkloras grupa. Tie uzstājās ikgadējā mūzikas festivālā 21. jūnijā. Draudzības
protokola nodošana notika gadu vēlāk Jankā, piedaloties 40
franču delegātiem. Tiek gatavota skolēnu apmaiņa starp abām
pilsētām.

Kontaktpersona:
Cristian Balas
Partnerībai attīstoties, tika ieplānoti tehniskāki projekti, piemē- 18 rue Braïle,
ram, Jankas Ūdens apgādes uzņēmuma laboratorijas atjaunoša- Bl. B3, Sc. 1, Et. 1, Ap. 1
na (nodrošinot dzeramo ūdeni 50 000 iedzīvotāju) un iegādājo- 815200 Ianca
ties noplūdes detektoru ūdens padevē (izmaksāja EUR 38 000). Judet de Braïla
Lašapela pie Erdras arī piedalījās sniega šķūres iegādē. Pie tam, Rumānija
uz Jankas jauno Sociālo un medicīnas centru tika nosūtīta 21
slimnīcas gulta un Rumānijā nopirkti īpaši apzīmogoti matrači
(izmaksāja EUR 13 000).
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Pašvaldību
sadraudzība pasaulē

Starptautiskās pašvaldību sadraudzības piemēri
Visā pasaulē vietējās un reģionālās pašvaldības ir atbildīgas par vir
kni pakalpojumiem saviem iedzīvotājiem, vai tā būtu izglītība, ūdens
apsaimniekošana, veselība, sociālie jautājumi vai atkritumu pārstrādāšana. Tāpēc tās veido nozīmīgu un aktīvu daļu cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā, kā arī Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā.

Tādējādi Eiropas vietējām un reģionālajām pašvaldībām ir ļoti nozīmīga loma, tā kā tās sniedz savas zināšanas un plašo kompetenci
daudzās jomās. Daloties savā pieredzē ar pašvaldībām citos kontinentos un mazākā mērā palīdzot finansēt projektus, Eiropas vietējās
pašvaldības aktīvi veicina attīstību pasaulē. Nākamie piemēri parāda
šādas sadarbības lielo potenciālu.

Pateicoties tās pārstāvošo organizāciju darbam, vietējās un reģionālās pašvaldības arvien vairāk iesaistās kā partneri nacionālo, Eiropas
un starptautisko institūciju sadarbības programmās. Tas sniedz lielāku pieeju donoru finansējumam – lai arī tie ir ierobežotā skaitā –,
kā arī labāku izpratni par vietējo pašvaldību vajadzībām un vēlmēm.
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Luksemburga – Salvadora
vērst 2001. gada zemestrīces sekas. Projektu finansiāli atbalstīja
Luksemburgas Sadarbības ministrija. Preicerdaulas delegācijai
Preicerdaulas (Préizerdaul, Luksemburga) un Sanagustinas (San bija iespēja doties uz Sanagustinu un pārliecināties par decenAgustin, Salvadora) pilsētas parakstīja sadraudzības līgumu tralizētas palīdzības nepieciešamību un nozīmīgumu šajā valstī
2004. gada aprīlī. Preicerdaula nolēma atbalstīt ūdenssaim- kopumā un jo īpaši Sanagustinā.
niecības projekta finansēšanu Sanagustinā. Šī sadarbība kļuva
reāla, parakstot pašvaldību sadraudzības hartu, klātesot Luksemburgas sadarbības ministram. Par godu tam abu pašvaldību Projekta budžets: aptuveni EUR 16 500 gadā
politiskie līderi plānoja konkrētus projektus izglītības, veselības (0,5% no pašvaldības budžeta regulārajiem ienākumiem)
aprūpes un infrastruktūras jomās. Pēc oficiālās tikšanās tika Kontaktpersona:
organizētas citas, kurās tika iesaistīti vairāk iedzīvotāju, lai pa- Emile Calmes,
augstinātu Luksemburgas iedzīvotāju izpratni par problēmām, Preicerdaulas mēra vietniece
ar kurām saskaras attīstības valsts.
ecalmes@chd.lu
+352 021 199 333
Pašvaldību sadraudzība un finansiālais atbalsts palīdzēja attīstīt
ūdenssaimniecības projektu Sanagustinā, ka arī palīdzēja noŪdens apgāde Salvadorā

Portugāle – Kape Verde
Atjaunojot mantojumu dienvidos
Portu (Porto, Portugāle) pilsētas prioritāte ir sadarbība ar citām
portugāļu valodā runājošām valstīm.
Kopš 1992. gada pilsētas sadraudzības pašvaldība ir Mindelu
(Mindelo, Kaboverde). Šī partnerība koncentrējas uz pilsētvides
atjaunošanu un pilsētas vēsturiskā mantojuma restaurāciju. Tā
Portu sagatavoja projektus, lai rekonstruētu portugāļu uzceltos
pieminekļus: senu cietoksni (Fortim D’el Rei), kā arī laukumu
(Praça D. Luís). Tajā pašā laikā Portu finansēja zivju tirgus ierīkošanu, lai Mindelu uzlabotu sabiedrības veselību.
Tirgus tika atklāts 1997. gadā, sniedzot iedzīvotājiem un pārdevējiem iespēju tirgoties labos sanitārajos apstākļos. Pilsētas
plānošanas politikas attīstība palīdzējusi uzlabot infrastruktūru
un publisko vietu kvalitāti. Portu cer, ka šie atjaunošanas projekti palīdzēs Mindelu piesaistīt tūristus, tādējādi atbalstot pilsētas
ekonomisko attīstību.

Projekta budžets: EUR 200 000
Kontaktpersona:
Carla Fonseca,
dmri@cm-porto.pt
+351 22 600 66 67/8/9
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Somija – Tanzānija
Pieskatot ielas bērnus
Sadraudzība starp Vāsu (Vaasa, Somija) un Morogoro (Morogoro,
Tanzānija) bija pamats sadarbības projektam, kura mērķa grupa
ir bērni bāreņi. Abu pilsētu sociālie dienesti sadarbojās, ievietojot Morogoro bāreņus ģimenēs. Ģimenes, kuras bērnus adoptēja, varēja saņemt aizdevumu, lai izveidotu uzņēmumu, tādējādi
palīdzot nodrošināt bērna aprūpi un izglītību, kā arī atmaksāt
aizdevumu. Aizdevuma procenti tika pārskaitīti uz Morogoro sociālo lietu departamentu, tādējādi bija pieejami vairāk līdzekļi
aizņēmumiem. Viesģimenes piedalījās apmācībās par adopciju,
kā arī uzņēmumu izveidi.
Projekta ietvaros Morogoro tika apzināti 4000 bāreņi. Vairāk
nekā 75 ģimenes piedalījās apmācībās un saņēma aizdevumus.
200 bāreņi tika ievietoti ģimenēs, un tajās visās bija labi apstākļi.
Šādi tika nodrošināta to sākumskolas un vidusskolas izglītība. Pie
tam, pateicoties aizdevumu sistēmai, ģimenēm, kuras piedalījās
projektā, tagad ir labāki dzīves apstākļi.
Projekta budžets:
EUR 20 000 gadā,
nodrošina Somijas ārlietu ministrija
Kontaktpersona:
Vāsas pilsēta:
Anna-Maija Iitola,
Ģenerālsekretāre,
anna-maija.iitola@vaasa.fi
(P. O. Box 3, 65101, Vaasa)
Morogoro pilsēta:
Devota Nkwera,
Sabiedrības attīstības speciālists,
devonkwe20@yahoo.co.uk
(P.O. Box 166, Morogoro pašvaldība)
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Veidojot

starptautisku
pašvaldību sadraudzību

noderīga kontaktinformācija

CEMR nacionālās asociācijas
CEMR un tās nacionālās asociācijas ir arvien aktīvākas attīstības sadarbības jomā. Papildu informācijai par
ES programmām, kā arī finansējuma iespējām vai esošajām partnerībām nacionālajā līmenī, sazinieties ar
CEMR nacionālajām asociācijām.
Kontaktinformācija par CEMR nacionālajām asociācijām pieejama CEMR mājas lapā,
„biedru” sadaļā: www.ccre.org

Apvienotās pilsētas un vietējās pašvaldības
(United Cities and Local Governments)
CEMR ir Pasaules vietējo pašvaldību organizācijas - Apvienotās pilsētas
un vietējās pašvaldības (UCLG) - Eiropas nodaļa. Organizācijas vadība
atrodoas Barselonā, un UCLG pārstāv un aizstāv vietējo pašvaldību intereses pasaules mērogā. Tās misija ir būt demokrātisko vietējo pašvaldību vienotai balsij un aizstāvim pasaulē, veicinot to vērtības, mērķus un
intereses ar pašvaldību sadraudzību starpniecību plašākā starptautiskā
sabiedrībā.
UCLG pārstāvēta 136 no 192 Apvienoto nāciju dalībvalstīm, tās biedri ir gan pilsētas, gan vietējo pašvaldību nacionālās asociācijas. UCLG
ir decentralizēta struktūra, to veido septiņi pasaules reģioni, kas var konsultēt un atbalstīt partnerību izveidi savā reģionā.
Papildu informāciju par UCLG var atrast tās mājaslapā:
www.cities-localgovernments.org
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ES Palīdzība (EU Aid)
Lielākas vietējo un reģionālo pašvaldību lomas novērtēšana attīstības palīdzībā veicinājusi ES atzīšanu
vispārīgi. Kotonū vienošanās (Cotonou Agreement) pārskatīšana 2005. gadā bija nozīmīgs solis šajā procesā, tā kā tas sniedza iespēju iekļaut vietējās un reģionālās pašvaldības konsultācijās, kā arī ES programmu
īstenošanā. Pie tam, to intereses tika vairāk ņemtas vērā, gatavojot 2007.‑2013. gada ES sadarbības pro
grammas.
Kopumā šodienas vietējo un reģionālo pašvaldību pieeja ES attīstības palīdzības programmām ir uzlabojusies. Jo īpaši tematiskā programma „Nevalstiskās organizācijas un vietējās pašvaldības”, kuru Eiropas
Komisija sagatavojusi 2007.‑2013. gadam, ir būtisks progress, paverot nozīmīgas finansējuma iespējas.
Pie tam tiek veicināta vietējo pašvaldību dalība arī citās tematiskajās un ģeogrāfiskajās programmās.
Informācija par dažādām ES attīstības palīdzības programmām atrodama EuropeAid, Eiropas Komisijas Sadarbības biroja, mājas lapā:
http://ec.europa.eu/europeaid

Attīstības izglītība un Tūkstošgades attīstības mērķi
Viens no būtiskākajiem gadsimta jautājumiem ir, kā samazināt nevienlīdzību starp attīstītajām un attīstības valstīm. Lai visas iesaistītās puses,
jo īpaši valsts un starptautiskās institūcijas, veicinātu attīstību dienvidvalstīs, jāveicina sabiedrības izpratne par šiem jautājumiem, tādējādi
līderi būtu spiesti rīkoties šajā jomā.
Apvienoto nāciju Tūkstošgades samita laikā 2000. gadā 191 klātesošais
valsts vadītājs piekrita līdz 2015. gadam sasniegt 8 mērķus, un vispārējais mērķis bija cīņa pret galēju nabadzību pasaulē un attīstības atšķirību
samazināšana. Šos „Tūkstošgades attīstības mērķus” sekmē ANO Tūkstošgades kampaņa, kuras ietvaros sabiedrību informē par šiem
mērķiem, kā arī aicina nacionālās valdības izpildīt savas saistības cīņā pret nabadzību.
Arī šeit Eiropas vietējām un reģionālajām pašvaldībām ir nozīmīga loma. Tā kā pašvaldības ir vistuvāk iedzīvotājiem, tās var būt ideāls
līdzeklis, ar kuru īstenot Tūkstošgades kampaņas darbu informētības veicināšanā, jo īpaši ar pašvaldību sadraudzības aktivitāšu starpniecību.
Papildu informācijai par Tūkstošgades attīstības mērķiem varat ieskatīties Tūkstošgades kampaņas mājas lapā:
www.millenniumcampaign.org
vai sazināties ar Jordi Llopart, Kampaņas Eiropas koordinatoru: jordi.llopart@undp.org
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Kopienas programma „Eiropa pilsoņiem”
Kopš 1989. gada Eiropas Komisija sniegusi finansiālu atbalstu pašvaldību sadraudzības aktivitātēm. Šī palīdzība pieejama, pateicoties
tā laika Eiropas Parlamenta priekšsēdētājai Nikolai Fontēnai (Nicole
Fontaine), kura iepazīstināja ar ziņojumu, apliecinot pašvaldību sadraudzības nozīmīgumu Eiropas vienotībai. 1989. gadā 3,5 milj. ECU
tika veltīti pašvaldību sadraudzības atbalstam. Finansējums regulāri
palielinās, sasniedzot EUR 12,5 milj. 2006. gadā.

tātes, kuras saglabāsies visu programmas laiku:
• Eiropas Savienības nākotne un pamatvērtības;
• aktīva Eiropas pilsoniskā apziņa: līdzdalība un demokrātija Eiropā;
• starpkultūru dialogs;
• Eiropas iedzīvotāju labklājība: nodarbinātība, sociālā vienotība
un ilgtspējīga attīstība;
• ES politikas ietekme uz sabiedrību.

ES aktivitātes pašvaldību sadraudzības atbalstam programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros aptver laika posmu no 2007. līdz 2013. gadam.
Programmas mērķis ir atbalstīt plašu aktivitāšu un organizāciju loku,
lai veicinātu „aktīvu Eiropas pilsoniskumu”. Programmas kopējais
budžets septiņiem gadiem ir EUR 215 miljoni. No visām aktivitātēm
pašvaldību sadraudzība budžeta izteiksmē ir galvenais atbalstītais
pasākums: katru gadu tai paredzēti EUR 11 līdz 14 miljoni, precīzai
summai mainoties pa gadiem.

Ceļvedī norādīts, kuras valstis var piedalīties programmā: tā ir atvērta 27 ES dalībvalstīm; izpildot nosacījumus, tā ir atvērta arī šādām
valstīm: valstis, kas ir Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas un
vienlaikus Eiropas Ekonomikas zonas valstis (Īslande, Lihtenšteina
un Norvēģija), Eiropas Savienības kandidātvalstis un Rietumbalkānu
valstis.

Programmas ceļvedis sniedz visu praktisko informāciju par to, kā saņemt finansiālo atbalstu. Ceļvedī definētas piecas pastāvīgās priori-

Turklāt ikgadējās prioritātes tiks definētas katru gadu. Pašvaldību
sadraudzības pasākumiem, kuri atbilst pastāvīgajām tēmām vai ikgadējām prioritātēm, ir lielākas iespējas saņemt finansējumu. Visas
prioritātes ietvertas finansējuma pieprasījuma pieteikuma formā.
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Eiropas Komisija mudina aizpildīt pieteikumu elektroniski internetā,
lai atvieglotu procesu. Dotāciju apmēra aprēķins balstās dienas likmēs, kuras aprēķina, ņemot vērā dalībnieku skaitu, attālumu starp
sadraudzības pašvaldībām un valsti, kurā aktivitāte notiek. Piešķirtās dotācijas ir no EUR 2 000 līdz EUR 20 000. Lielākā daļa atbalstīto
aktivitāšu ir vienreizēji pasākumi, taču Komisija arī nodrošina finansējumu daudzgadu projektiem.

Lai saņemtu padomu un atbalstu pieteikšanās procesā, mēs Jums
iesakām sazināties ar CEMR nacionālo asociāciju, kuras kontaktinformāciju atradīsiet CEMR mājas lapā (www.ccre.org) sadaļas „Darbības
jomas” apakšsadaļā „Pašvaldību sadraudzība”.

Šī tabula parāda iesniegto (zilā krāsā) un apstiprināto (dzeltenā krāsā)
pieteikumu skaitu pa valstīm, kuras piedalījušās programmā 2006.
gadā. Vairāk nekā puse iesniegto pieteikumu saņēmuši Komisijas dotācijas. Pieteikumus izvēlas, ņemot vērā iesniegto projektu kvalitāti.
Projektu skaits

iesniegti

apstiprināti

518

556

600

Visa informācija par programmu „Eiropa pilsoņiem” un jo īpaši pro
grammas ceļvedis un pieteikuma forma atrodama Eiropas Komisijas
Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta mājas lapā:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture
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Pārbaudes saraksts izvērtēšanai
Pašvaldību sadraudzībā nav jāimprovizē, tā rūpīgi jāsagatavo, un
tas ir viens no priekšnoteikumiem veiksmīgai pašvaldību sadraudzībai! Lai Jums palīdzētu aptvert visu būtiskāko, mēs esam sagatavojuši pārbaudes sarakstu, kas palīdzēs nodrošināt, ka Jūs esat veikuši
visus svarīgākos pasākumus, lai izveidotu dinamisku un efektīvu
projektu – partnerību, kura spēs izturēt laika pārbaudi!

R Piemērotība
Sākot meklēt sadraudzības pašvaldību, būtiski atrast piemērotu partneri, kuru raksturo līdzīgas vērtības: bagātīgs
kultūras mantojums, līdzīga ģeogrāfiskā situācija (piekraste, kalnu pilsētas utt.), iedzīvotāju skaits vai ekonomiskās
aktivitātes utt. Lai sagatavotu interesantus projektus, kuros iedzīvotāji patiešām varētu iesaistīties, jābūt vismaz
dažām kopīgām interesēm.
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 Nosakiet kopīgus mērķus

Lai noteiktu pašvaldību sadraudzības virzienu, partnerpašvaldībām
kopīgi jādefinē projekta mērķi. Vai tas ietvertu sporta pasākumus,
tehnisku partnerību, tematiskos tīklus utt., attiecības būs dinamiskākas, ja sadraudzības pašvaldības kopīgi noteiks mērķus un,
ja iespējams, arī laika grafiku un izpildes termiņus. Ja partnerība
turpināsies, labākais būtu sagatavot vairākus ilgtermiņa projektus.
 Atbalsta struktūra projektiem

sabiedrisko pasākumu laikā.
 Strādājot ar skolām

Ir daudzi veidi, kā pašvaldību sadraudzībā iesaistīt pašvaldības
skolas. Skolēnu apmaiņa bieži vien ir viena no populārākajām
aktivitātēm pašvaldību sadraudzībā un palīdz iesaistīt lielāko
daļu iedzīvotāju, ja nepieciešams, iekļaujot vecākus, skolotājus un
skolas darbiniekus, skolēnu apvienības utt. Bet iespējams apskatīt arī citas iespējas, piemēram, arvien izplatītāko sinerģiju starp
pašvaldību sadraudzību un eTwinning, kas ir Eiropas Savienības
eLearning programmas galvenā sastāvdaļa.

Laika gaitā partnerību balstošā enerģija vājinājusies. Maza, bet
aktīva komanda katrā sadraudzības pašvaldībā var palīdzēt saglabāt saikni, attīstīt partnerību ar projektu starpniecību, meklēt
finansējumu… Šis sadraudzības „motors” var būt pašvaldību sa- eTwinning veicina skolu sadarbību Eiropā, izmantojot informācidraudzības vadības komiteja, pašvaldības pilnvarota asociācija, jas un komunikācijas tehnoloģijas, nodrošinot atbalstu, līdzekļus
un pakalpojumus, lai skolām vienkāršotu īstermiņa vai ilgtermiņa
kura strādā sadarbībā ar pašvaldību un tās asociācijām.
partnerību izveidi jebkurā jomā.
 Iesaistiet iedzīvotājus

Vēlētie deputāti pārstāv pašvaldību sadraudzības politisko gribu,
taču tiem jāiegūst visu iedzīvotāju atbalsts. Tāpēc pašvaldību sadraudzību jāveicina dažādās pašvaldības institūcijās un asociācijās. Jāiesaista skolas, sporta klubi, mūzikas skolas, interešu grupas,
pensionāru klubiņi utt. Tajā pašā laikā pašvaldību sadraudzībai jābūt redzamai, lai katrs iedzīvotājs justos tieši iesaistīts. Piemēram, Papildu informācijai, lūdzu, apmeklējiet eTwinning mājas lapu:
pie ieejas pašvaldības ēkā var novietot informatīvas zīmes, gata- www.etwinning.net
vot rakstus pašvaldības avīzē un mājas lapā vai sniegt informāciju

Pašvaldību sadraudzības zvērests
Pašvaldību sadraudzības zvērestu uzskata par „vienošanos”, kuru
paraksta likumīgie partnerpašvaldību pārstāvji. Zemāk mēs piedāvājam zvēresta paraugu, kuru pārņēmušas daudzas pašvaldības, citas
to pielāgojušas savam gadījumam. Lai gan tas nav juridiski saistošs,
šis dokuments veicina uzticamu attiecību izveidošanos, un to var izmantot, lai pašvaldības domē apstiprinātu pašvaldību sadraudzību.

Teksts jāiesniedz pašvaldības domē vienlaikus ar pašvaldību sadraudzības izveides apstiprinājuma dokumenta projektu. Tad pašvaldību
sadraudzības zvērestu paraksta publiskā sanāksmē, un parasti to
pasludina par spēkā esošu sanāksmes dalībnieku klātbūtnē. Pašvaldības, kuras paraksta zvērestu, kopīgi uzņemas pienākumus, taču
tam nav juridisku saistību, un nepastāv juridiski līdzekļi tiesāšanās
gadījumā. Pie tam, pašvaldība jebkurā brīdī var izbeigt partnerības
Tā forma un saturs nav noteikts un var tikt piemērots katram paš- attiecības, par to paziņojot pašvaldības domei un anulējot sadrauvaldību sadraudzības gadījumam saskaņā ar partnerpašvaldību dzības apstiprinājumu.
vēlmēm. Teksta virsrakstu var arī mainīt un pielāgot, to nosaucot,
piemēram, par hartu vai konvenciju par pašvaldību sadraudzību vai
sadarbību, par draudzības paktu utt.
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Pašvaldību sadraudzības zvērests
Mēs, …………………………………… (vārds, uzvārds) un …………………………....…… (vārds, uzvārds),
………………………………… pašvaldības un ……………………………… pašvaldības priekšsēdētāji/-as

Brīvās vēlēšanās ievēlēti līdzpilsoņu pārstāvji,
Pārliecināti, ka mēs rīkojamies saskaņā ar patiesām iedzīvotāju vēlmēm un vajadzībām,
Apzinoties, ka mūsu civilizācija un tautu izcelšanās ir mūsu senajās brīvajās vietējās pašvaldībās, ka brīvības gars tika pirmoreiz
ierakstīts to izcīnītajā brīvībā un vēlāk to izveidotajās vietējās pašvaldībās,

Ņemot vērā, ka vēsturei jāturpinās plašākā pasaulē, taču šī pasaule būs patiesi cilvēciska tikai tādā gadījumā, ja vīrieši un sievietes savās pašvaldībās dzīvos brīvi,

Pārliecināti par nepieciešamību respektēt subsidiaritātes principu,
Apstiprinot, cik būtiski ir respektēt cilvēktiesības, kuras mēs uzskatām par neaizskaramām un neatņemamām,
Atzīstot, ka dažādu valstu iedzīvotāju pieaugoša savstarpēja saistība rada nepieciešamību pēc starptautiskas, globālas demokrātiskas kārtības, patiesa miera nodibināšanas,

Pārliecināti, ka saites, kas vieno mūsu kontinenta pašvaldības, veido pamatu, lai veicinātu Eiropas pilsoniskumu un tādējādi
sekmētu cilvēkiem tuvu Eiropu
ŠODIEN SVINĪGI ZVĒRAM

Saskaņā ar attiecībām, kas izveidotas starp mūsu divām valstīm,
Saglabāt pastāvīgas saites starp mūsu pašvaldību domēm, lai veicinātu mūsu dialogu, dalītos pieredzē un īstenotu visas kopīgās
aktivitātes, kuras varētu veicināt uzlabošanos visās abu pašvaldību kompetenču jomās,

Veicināt un atbalstīt mūsu līdzpilsoņu pieredzes apmaiņu, lai ar lielākas savstarpējas sapratnes un efektīvas sadarbības palīdzī-

bu iedzīvinātu Eiropas tautu brālības garu mūsu kopīgajā ceļā,

Rīkoties saskaņā ar viesmīlības principiem uzticības un solidaritātes gaisotnē, cienot mūsu dažādību,
Garantēt visiem cilvēkiem iespēju piedalīties pieredzes apmaiņā starp mūsu divām pašvaldībām, nepieļaujot nekāda veida diskrimināciju,

Ar pieredzes apmaiņu un sadarbību veicināt vispārējas brīvības, demokrātijas, vienlīdzības un tiesiskuma vērtības,
Koncentrēt mūsu spēkus, izmantojot visus līdzekļus, kuri ir mūsu rīcībā, lai veicinātu mieru, progresu un labklājību, kas ir:
EIROPAS VIENOTĪBA.
Vieta ………………………. Datums …………………………
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Organizācijas,

ar kurām sazināties

CEMR nacionālās asociācijas

CEMR apvieno 49 nacionālās vietējo un reģionālo pašvaldību aso- ejamo finansējumu, ar padomu projektu sagatavošanā utt. Zemāk
ciācijas 36 valstīs. Tās palīdzēs arī Jūsu pašvaldību sadraudzības esošajā sarakstā ietverta kontaktinformācija par darbiniekiem, kuri
aktivitātēs! Asociācijas var sniegt atbalstu dažādos sadraudzības atbildīgi par pašvaldību sadraudzību dažādās valstīs.
posmos: meklējot partnerpašvaldības, sniedzot informāciju par pieAlbānija
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Helena JOHANSSON
Starptautisko attiecību speciāliste
Somijas Vietējo un reģionālo pašvaldību asociācija
Toinen linja 14, 00530 HELSINKI
Tel.: +358 9 77 12020
Fakss: +358 9 77 12069
E-pasts: helena.johansson@kuntaliitto.fi
Francija
Philippe TARRISSON
„Eiropa pilsoņiem” nodaļas direktors
CEMR Francijas nodaļa
30 rue Alsace Lorraine, 45000 ORLEANS
Tel.: +33-2-38 77 8383
Fakss: +33-2-38 77 2075 vai 2103
E-pasts: philippe.tarrisson@afccre.org
Grieķija
Afrothity PANAGIOTOPOULOU
Grieķijas Centrālā pašvaldību apvienība
65 Akadimias & 8 Gennadiou Street, ATHENS 106 78
Tel.: +30-210-389 96 15
Fakss: +30-210-382 0807
E-pasts: panagiotopoulou@kedke.gr
Ungārija
Peter POZSGAI
Starptautisko attiecību speciālists
Ungārijas Nacionālā vietējo pašvaldību asociācija
(TÖOSZ)
Eötvös u. 10, 1067 BUDAPEST
Tel.: 36-1-322 3843
Fakss: 36-1-322 7407
E-pasts: pozsgai@toosz.hu

Īslande
Anna G. BJORNSDOTTIR
Attīstības un starptautisko jautājumu direktore
Īslandes Vietējo pašvaldību asociācija
Borgartun 30, P.Box 8100, 128 REYKJAVIK
Tel. (tiešais): +354 515 4900/20
Fakss: +354 515 4903
E-pasts: anna.g.bjornsdottir@samband.is
Izraēla
Avi RABINOVITCH
Ģenerāldirektora vietnieks
Izraēlas Vietējo pašvaldību apvienība
19 Ha’arbaa Street, PO box 20040, TEL AVIV 61200
Tel.: +972-3-6844212/3/4
Fakss: +972-3-68 44 211
E-pasts: int@ulai.org.il
Itālija
Marijke VANBIERVLIET
Atbildīgā par ārējo sakaru un pašvaldību
sadraudzības jautājumiem
CEMR Itālijas nodaļa
Piazza di Trevi 86, 00187 ROMA
Tel.: +39-06-699 40 461
Fakss: +39-06-679 32 75
E-pasts: gemellaggi@aiccre.it
Kosova
(saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūciju 1244)
(organizācija uzaicināta piedalīties CEMR darbā)
Sazan IBRAHIMI
Izpilddirektore
Kosovas Pašvaldību asociācija
St: „Rexhep Mala” # 12, 10000 PRISHTINA, Kosovo
Tel.: +381 38 245 734
Fakss: +381 38 245 733
E-pasts: sazanibrahimi@komunat-ks.net
Latvija
Agita KAUPUŽA
Ārējo sakaru speciāliste
Latvijas Pašvaldību savienība

Mazā Pils iela 1, LV-1050, RĪGA
Tel.: +371-6-750 8534
Fakss: +371-6-721 2241
E-pasts: agita.kaupuza@lps.lv
Lietuva
Arūnas GRAŽULIS
Padomnieks starptautisko attiecību un programmu
jautājumos
Lietuvas Vietējo pašvaldību asociācija
T. Vrublevskio g. 6, 01100 VILNIUS
Tel.: + 370 5 279 13 53
Fakss: +370-5-261 53 66
E-pasts: arunas.grazulis@lsa.lt
Luksemburga
Laurent DEVILLE
Luksemburgas Pilsētu un pašvaldību apvienība
3 rue Guido Oppenheim, L-2263 LUXEMBOURG
Tel.: +352-44 36 58
Fakss: +352-45 30 15
E-pasts: info@syvicol.lu
Bijusī Dienvidslāvijas republika
Maķedonija
Dusica PERISIC
Izpilddirektore
Arta KIKI
Pašvaldību sadraudzības speciāliste
Maķedonijas Vietējo pašvaldību asociācija
Ul. Zeleznicka bb, 1000 SKOPJE
Tel.: +389-2-3099 033
Fakss: +389-2-3061 994
E-pasts: contact@zels.org.mk;
arta.kiki@zels.org.mk
Malta
Jimmy MAGRO
Izpildsekretārs
Maltas Vietējo pašvaldību asociācija
153 Main Street, BALZAN BZN. 06
Tel.: +356-21-446 428
Fakss: +356-21-446 427
E-pasts: jmagro@lca.org.mt
Melnkalne
Vanja STAROVLAH
Padomniece starptautiskās sadarbības jautājumos
Melnkalnes Pašvaldību apvienība
Mitra Bakica 142, 81000 PODGORICA
Tel.: +382 20 620 097
Fakss: +382 20 620 123
E-pasts: vanjia.starovlah@uom.co.me;
uom@t-com.me; uom@cg.yu
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Norvēģija
Elita CAKULE
Vecākā speciāliste starptautisko attiecību jautājumos
Norvēģijas Vietējo un reģionālo pašvaldību asociācija
Kommunenes Hus, Haakon VIIs gate 9, 0114 OSLO
Tel.: +47 24 13 27 04
Fakss: +47 22 83 22 22
E-pasts: elita.cakule@ks.no
Nīderlande
Sander MAATHUIS
Nīderlandes Pašvaldību asociācija (VNG
International)
Nassaulaan 12, Postbus 30435,
2500 GK THE HAGUE
Tel.: +31 70 373 87 99
vai +31 70 373 83 93
Fakss: +31 70 373 86 60
vai +31 70 373 56 82
E-mail : sander.maathuis@vng.nl
Polija
Katarzyna PACZYNSKA
Starptautisko attiecību speciāliste
Polijas Pilsētu asociācija
Ul. Robocza 46A, 61-517 POZNAN
Tel.: +48 61 633 50 56
Fakss: +48 61 633 50 60
E-pasts: kasiah@zmp.poznan.pl
Portugāle
Landri PINTO
Starptautisko attiecību departamenta direktors
Portugāles Nacionālā pašvaldību asociācija
Av. Marnoco e Sousa, 52, 3004-511 COIMBRA
Tel.: +351-239-40 44 34
Fakss: +351-239-70 18 62
E-pasts: lpinto@anmp.pt
Rumānija
Sergiu TARA
Direktors
Rumānijas Pašvaldību asociācija
5 Eforiei st, Sector 5, 050036 BUCHAREST
Tel./Fakss: +40-21-3119969
Mob: +40-747 285 871
E-pasts: acor@acor.ro
Alexandru PETROVICI
Izpilddirektors
Rumānijas Pilsētu asociācija
Str. Eforie 5,

Cladirea Institutului National de Administratie,
Camera 502, 050036 Bucuresti, sector 3
Tel./Fakss: +40-21-311 71 97
E-pasts: alex.petrovici@aor.ro
Apvienotā Karaliste
Susan HANDLEY
Starptautisko partnerību un programmu speciāliste
Eiropas un Starptautisko lietu nodaļa,
Vietējo pašvaldību asociācija
Local Government House, Smith Square, LONDON
SW1P 3HZ
Tel.: +44-20-7664 3115
Fakss: +44-20-7664 3128
E-pasts: susan.handley@lga.gov.uk
Kathy CAMERON
Politikas vadītāja
Skotijas Vietējo pašvaldību konvents
Rosebery House, 9 Haymarket Terrace
EDINBURGH EH12 5XZ
Tel.: +44-131-474 9262
Fakss: +44-131-474 9292
E-pasts: kathie@cosla.gov.uk
Serbija
Nina CEHOV
Pašvaldību sadraudzības speciāliste
(aizvieto Milena VOJINOVIC)
Serbijas Pilsētu un pašvaldību pastāvīgā konference
22 Makedonska, 11000 BELGRADE
Tel.: +381-11-3223 446
Fakss: +381-11-3221 215
E-pasts: nina.cehov@skgo.org
Slovākija
Zuzana ČUPILOVÁ
Starptautisko attiecību departaments
Slovākijas Pilsētu un pašvaldību asociācija – ZMOS
Bezrucova 9, 811 09 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 529 642 43, +421 2 529 649 14
Fakss: +421 2 529 642 56
E-pasts: cupilova@zmos.sk
Slovēnija
Miha MOHOR
Slovēnijas Pašvaldību un pilsētu asociācija
Partizanska 1, 2000 MARIBOR
Tel.: +386-2-234 1500 vai 1502
Fakss: +386-2-234 1513
E-pasts: miha@skupnostobcin.si

Zviedrija
Anders KNAPE
Bijušais CEMR pašvaldību sadraudzības darba grupas
priekšsēdētājs
Åsa GAMRELL NYBERG
Pašvaldību sadraudzības koordinatore
Zviedrijas Vietējo pašvaldību un reģionu asociācija
Hornsgatan 20, 118 82 STOCKHOLM
Tel.: +46-8-452 70 00
Fakss: +46-8-452 70 50
E-pasts: anders.knape@skl.se,
asa.gamrell.nyberg@slk.se
Šveice
Laurent WEHRLI
Ģenerālsekretāra p.i.
CEMR Šveices nodaļa
Case postale 1003 LAUSANNE
Tel.: +41-21-907 23 41
Fakss: +41-21-315 2008
E-pasts: asccre@bluewin.ch
Čehijas Republika
Olga KUČEROVÁ
Aizvietotājs: Jan SVOBODA
Starptautisko attiecību speciālists
Čehijas Republikas pilsētu un pašvaldību apvienība
Ul. 5 Kvetna 1640/65 – 40 21 PRAHA 4
Tel.: 420-234 709 719, -730
Fakss: 420-234 709 786
E-pasts: kucerova@smocr.cz, svoboda@smocr.cz
Ukraina
Olena TOMNYUK
Starptautiskās politikas departamenta vadītāja
Ukrainas Pilsētu un pašvaldību asociācija
Ukraine 01023 - KYIV-23,
str. Esplanadna, 4, of. 709
Tel./Fakss: +380-44-227 0111 vai 5527
Fakss: +380-44-220 9032
E-pasts: inter@auc.org.ua
CEMR / CCRE
Sandra Ceciarini
Pilsoniskuma un starptautiskās sadarbības
vadītāja
Eiropas Municipalitāšu un reģionu
padome
15 Rue de Richelieu - 75001 PARIS
Tel.: + 33 1 44 50 59 59
Fakss: + 33 1 44 50 59 60
E-pasts: cemr@ccre.org
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Pašvaldību
sadraudzība

rītdienas pasaulei

Rodas konference
2007. gada 10.–12. maijā, vienlaikus ar programmas „Eiropa pilsoņiem” uzsākšanu (skat. 5. nodaļu „Pašvaldību sadraudzības līdzekļi”),
CEMR sadarbībā ar tās Grieķijas nodaļu KEDKE un Rodas pilsētu, kā
arī ar Eiropas Komisijas atbalstu Rodā organizēja konferenci „Pašvaldību sadraudzība rītdienas pasaulei”. Šī konference pulcēja aptuveni
500 dalībniekus no 29 Eiropas un Vidusjūras valstīm, kuri kopā debatēja par darbības jomām, kurās pašvaldību sadraudzībai turpmākajos gados būs nozīmīga loma, veicinot progresu gan Eiropā, gan visā
pasaulē. Runājot par trim galvenajām tēmām, ziņotāji iepazīstināja
ar konkrētiem projektu piemēriem, par kuriem tālākas diskusijas izvērta eksperti, piedāvājot to teorētiskāku analīzi. Šo debašu galvenie
secinājumi iekļauti šeit, kā arī Konferences Noslēguma deklarācijā.

šana vai iekļaušana. Tā kā pašvaldību sadraudzība ir cilvēkus iekļaujoša aktivitāte, tā palīdz visiem sabiedrības locekļiem iesaistīties un
būt daļai no inovācijām un aktivitātēm. Tā pašvaldību sadraudzība
var veicināt ilgtermiņa projektus, kuri balstās tieši uz iedzīvotāju
paustajām vajadzībām un ļauj pašvaldībām labāk piemērot iedzīvotājiem to sniegtos pakalpojumus. Pirmais solis šajā pasākumā ir
noteikt iedzīvotāju vidū atstumtās grupas un sazināties ar tām. Lai to
izdarītu, iesaistītajiem cilvēkiem rūpīgi jāpārdomā rīcība.
2. sesija: jaunieši un pašvaldību sadraudzība: iepazīstināšana ar sabiedrisko dzīvi

Pašvaldību sadraudzība ir lietderīgs veids, kā veicināt jauniešu iz1. tēma:
pratni par sabiedrisko dzīvi. Tā kā jaunieši ir aktīvi daudzās jomās,
piemēram, kultūra, izglītība, sports, to aktīvu pilsonisko līdzdalību
Eiropas pilsoniskums, lai dzīvotu kopā Eiropā
var veicināt dažādi. Ļoti būtiski, ka jaunieši pilsētā ir atbildīgi par no1. sesija: pašvaldību sadraudzība: sociālās iekļaušanas un teiktām pašvaldību sadraudzības aktivitātēm, lai ļautu tiem justies
iesaistītākiem projektos un tā veidot daļu savas pilsētas politiskās
aktīvas līdzdalības līdzeklis
dzīves. Pie tam, veicinot to mobilitāti Eiropā, pašvaldību sadraudzība
Šīs sesijas laikā atspoguļoto piemēru kopīgā iezīme bija sabiedrības iesaista jauniešus Eiropas veidošanā un palīdz tiem izprast tās sarežgrupu, kuras ir atstumtas vai nonākušas grūtībās, atkārtota iesaistī- ģītību un ieguvumus.
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2. tēma:

Rītdienas Eiropa: saskaroties ar problēmām
1. sesija: veicinot mūsu kultūras daudzveidību un saglabājot
mūsu kultūras mantojumu
Pašvaldību sadraudzība var būt lielisks veids, kā veicināt Eiropas kultūru dažādību. Uzzinot par citām Eiropas valstīm, atklājot, kā kultūra
var kļūt par komunikācijas pirmsākumu, atzīstot vietējo zināšanu nozīmīgumu utt., iedzīvotāju apmaiņa piedāvā nenovērtējamu potenciālu kultūras bagātināšanai. Turklāt kultūras apmaiņa starp pilsētām var palīdzēt apvienot centienus un inovācijas vides aizsardzībai
un vēsturisko pieminekļu atjaunošanai. Tas ir arī lielisks līdzeklis, lai
saglabātu Eiropas mantojumu, kas palīdz saprast, cik tuvu viena otrai
ir Eiropas tautas, pat ja to kultūras ir atšķirīgas.
2. sesija: pašvaldību sadraudzība: forums dinamiskai, sociālai un ilgtspējīgai Eiropai

drošību saistītus jautājumus, vietējām pašvaldībām ir iespējas ietekmēt iedzīvotājus, veicinot miera kultūru. Eiropas vietējo pašvaldību
atbalsts var būt būtisks, palīdzot šādām attiecībām attīstīties.
2. sesija: labākai pasaulei: pašvaldību sadraudzība un attīstības sadarbība
Pašvaldību sadraudzība aizsākās 1950. gados, lai nodibinātu Eiropā
mieru. Pēc Berlīnes mūra krišanas tā izplatījās Centrālās un Austrum
eiropas valstīs, un šodien tā aptver visu pasauli. Eiropas vietējās pašvaldības kļūst arvien nozīmīgāki spēlētāji attīstības palīdzības jomā,
un to arvien vairāk atzīst Eiropas un starptautiskās institūcijas. Vietējām pašvaldībām jāspēlē divas lomas: jāveicina sapratni par globāliem jautājumiem, tajā pašā laikā piedāvājot savu atbalstu attīstības
projektiem saviem sadarbības partneriem pasaules dienvidu daļā.
Šādai sadarbības formai ir ievērojams potenciāls.

Rodas konferences noslēgumā dalībnieki pieņēma noslēguma deklarāciju, kura vēlreiz apliecina Eiropas vietējo pašvaldību apņemšanos,
Šī sesija izcēla pašvaldību sadraudzības pievienoto vērtību tādās jo- lai pašvaldību sadraudzība Eiropā turpinātu veicināt stipras un viemās kā uzņēmumu izveide, ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstība, notas Eiropas veidošanu.
pētniecība un inovācijas. Praktiska sadraudzība sniedz pašvaldībām
savstarpēju labumu, tām daloties zināšanās un kompetencē, un tās
spēj labāk attīstīt arī savu vidi. Lai partnerība patiešām būtu efektīva,
tai jābalstās uz uzticību, kura viegli veidojas pēc dažu gadu pašvaldību sadraudzības.
3. tēma:

Eiropa pasaulē
1. sesija: pašvaldību sadraudzība: dialoga un miera tilti Vidusjūras valstīs
Vidusjūras reģions ir ekonomikas, politikas un kultūras saikņu krustceles, kuras sazarojas visā pasaulē. Eiropas Savienībai ir ļoti nozīmīga
loma, lai izveidotu uzticamas attiecības un veicinātu reģiona stabilitāti un attīstību. Tāpēc Eiropas un starptautiskajām institūcijām arvien vairāk būtu jāatbalsta pašvaldību uzsāktās iniciatīvas, kuru mērķis ir konfliktiem pakļautās zonās atbrīvot ceļu izlīgumam. Vidējos
Austrumos, Kiprā, Ziemeļāfrikā vai Balkānos vietējām pašvaldībām ir
galvenā loma, lai ap Vidusjūru izveidotu labklājības reģionu.
Sadraudzības piemēri starp Palestīnas un Izraēlas pilsētām apliecina labās gribas stingrību. Lai gan tās nevar pieņemt politiskus vai ar

Konference „Pašvaldību sadraudzība rītdienas pasaulei”
Noslēguma deklarācija – Roda, 10.-12. maijs, 2007. gads
Pirms piecdesmit gadiem, līdz ar Romas līgumu, valstu vadītāji
sāka veidot miera, demokrātijas un labklājības Eiropas pamatus.
To priekšgājēji bija mēri, kuri, atsakoties pieņemt kara nenovēršamību, nolēma rīkoties vietējā līmenī, pārņemot Eiropas ģimenes samierināšanu. Tādējādi pašvaldību sadraudzības mērķis bija palīdzēt veicināt
savstarpēju sapratni starp tautām un sekmēt Eiropas gara radīšanu.
Pašvaldību sadraudzībai bijusi būtiska loma katrā Eiropas attīstības
un izaugsmes posmā. Mēs līdz ar Eiropas Municipalitāšu un reģionu
padomi esam lepni par to, ka aktīvi piedalījāmies šajā procesā.
Vairāk kā septiņpadsmit tūkstoši pašvaldību sadraudzību, kuras
vieno Eiropas pašvaldības, - šī kustība šodien ir mūsu kontinenta lielākais iedzīvotāju tīkls.
Eiropas Parlamentam un Eiropas Komisijai ir bijis tas gods atzīt
šo kustību un veicināt tās attīstību ar kopienas atbalstu pašvaldību
sadraudzībai, un tagad - ar jauno programmu „Eiropa pilsoņiem”. Mēs
vēlamies izcelt šo nenovērtējamo ieguldījumu.
Patlaban Eiropu un pasauli skar dziļa krīze; krīzi raksturo sarežģījumi attiecībās starp valstīm un iedzīvotājiem, identitātes krīze, kuru
daļēji izraisījuši globalizācijas negatīvie aspekti, iespējams veicinot
nacionālisma un fundamentālisma atjaunošanos.
Par to vienmēr enerģiski jācīnās. Eiropas Savienībai jāveicina miers,
tautu un civilizāciju sastapšanās.
Tāpēc mēs vēlamies, lai Eiropas Savienībai būtu starptautiska ietekme
un identitāte, kas ir skaidri redzama un atzīta Eiropas iedzīvotāju vidū,
Mēs, vietējie un reģionālie vēlētie pārstāvji un pašvaldību
sadraudzības kustības aktīvisti, sapulcējušies Rodā, no 10.
līdz 12. maijam 2007. gadā, par godu konferencei „Pašvaldību
sadraudzība rītdienas pasaulei”:
• vēlreiz apliecinām mūsu pārliecību par pašvaldību sadraudzības
kustības spēku un dzīvotspēju, veicinot iedzīvotāju iesaistīšanu tiešā
apmaiņā, tādējādi sniedzot Eiropai ikdienas, cilvēcīgu dimensiju;
• vēlreiz apliecinām mūsu apņemšanos, lai nodrošinātu, ka pašvaldību sadraudzība ir līdzeklis visu mūsu iedzīvotāju iekļaušanai,
atspoguļojot to dažādību un kultūru;
• uzsveram, ka pašvaldībām ir īpaša loma ne tikai attiecībās ar
valstīm, kuras ir potenciālās Eiropas Savienības kandidātvalstis,
jo īpaši Dienvidaustrumeiropā, bet arī ar visām Eiropas Savienības
kaimiņvalstīm;
• saglabājam pārliecību, ka pašvaldību sadraudzība var un tai vajag
palīdzēt veidot saikni starp pilsētām un iedzīvotājiem Vidusjūras
valstīs un kalpot par pamatu izlīguma un miera panākšanai reģionā, vienlaikus veicinot to iedzīvotāju aktīvu līdzdalību, kuru saknes
stiepjas šajās valstīs, bet kuri patlaban dzīvo mūsu pilsētās un
reģionos;

• turklāt mēs uzsveram, ka pašvaldību sadraudzība var veicināt
politiku attīstības sadarbības jomā un palīdzēt sasniegt Tūkstošgades attīstības mērķus; raugoties no plašākas perspektīvas, tā šajā
globalizācijas laikmetā arī var tuvināt pilsoņus no visiem mūsu
dažādajiem kontinentiem un visām mūsu atšķirīgajām kultūrām;
• vēlreiz apstiprinām pašvaldību sadraudzības politiskās dimensijas
nozīmīgumu, kā tas apliecināts Sadraudzības pašvaldību kongresos
Bordo (Bordeaux), (1987), Ferrārā (Ferrara), (1999), Antverpenē
(Antwerp), (2002), un mūsu saistības spēcīgākas Eiropas Savienības veidošanā – saskaņā ar CEMR Statūtiem, - kura ir pārredzama
un tuva saviem iedzīvotājiem.
Pašvaldību sadraudzība sniedz iespēju iedzīvotājiem tikties un uzzināt vienam par otru, bagātināties caur dažādību. Tādējādi šīs saiknes
veicina sapratni par kopīgu identitāti un piederības sajūtu, sniedzot
iespēju būt atvērtiem un radošiem, sekmējot arī Eiropas pilsoniskuma
attīstību, kas pamatojas uz tādām vērtībām kā demokrātija, brīvība,
tolerance, solidaritāte, taisnīgums un atvērtība dialogam.
Tāpēc mēs vēlreiz vēlētos apstiprināt Eiropas Parlamentam, Eiropas
Komisijai un Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresam mūsu iesaistīšanos darbā ar partnerībām, ko mēs veicam jau
daudzus gadus, lai veicinātu un atbalstītu pašvaldību sadraudzību, kā
arī uzsveram spēcīgas finansiālas un programmatiskas Eiropas Savienības iesaistīšanās nozīmi, tai ņemot vērā visu veidu vietējo pašvaldību
nepieciešamo iesaistīšanos, ar savu īstenoto pašvaldību sadraudzību
starpniecību atbalstot programmas „Eiropa pilsoņiem” mērķus.
Tāpēc mēs aicinām Eiropas Municipalitāšu un reģionu padomi
rīkoties proaktīvi kā saskarsmes punktam un koordinatoram starp
vietējām pašvaldībām un Eiropas institūcijām, kā arī attīstīt praktiskus
instrumentus, lai atbalstītu pašvaldību sadraudzības kustību un sadarbotos ar visiem pašvaldību un reģionu tīkliem, kuri strādā, lai veicinātu
mieru.
Galvenokārt mēs tāpēc iesaistāmies darbā, lai pašvaldību sadraudzība var turpināt attīstīties kā telpa dialogam un debatēm starp
Eiropas iedzīvotājiem, pāri visām ģeogrāfiskajām un kultūras robežām,
par Eiropas Savienības jautājumiem un problēmām, kuras skar visus
un kurām mums visiem jāatrod kopīgi un pozitīvi risinājumi.
Jo īpaši pašvaldību sadraudzība var palīdzēt padziļināt dialogu un
debates pirms 2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām par Līguma
pieņemšanu saistībā ar pamatprincipiem, uz kuriem jābalstās Eiropas
Savienībai, ES institūcijām un vissvarīgākais – saistībā ar pilsoņu
pamattiesībām un Eiropas pilsoniskumu.
Vēlreiz uzsverot, ka mūsu darbība notiek saskaņā ar pašvaldību
sadraudzības ideju, kura vienlaikus ir pielāgota 21. gadsimtā notiekošajam, mēs ticam, ka saglabājam lojalitāti mūsu pamatvērtībām:
veidot mūsu iedzīvotājiem stiprāku Eiropu un labāku pasauli, kas
balstās mūsu kopīgās vērtībās.
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CEMRīsumā
Eiropas Municipalitāšu un reģionu padome (CEMR) ir bezpeļņas asociācija. Tā ir lielākā vietējo un reģionālo pašvaldību asociācija Eiropā. Tās biedri ir vietējo un reģionālo
pašvaldību nacionālās asociācijas no vairāk kā 35 Eiropas valstīm.
CEMR galvenais mērķis ir veicināt stipru, vienotu Eiropu, kas balstās uz vietējām un
reģionālām pašvaldībām un demokrātiju; Eiropa, kurā lēmumi tiek pieņemti pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem saskaņā ar subsidiaritātes principu.
CEMR aktivitātes aptver plašu jautājumu loku, piemēram, sabiedriskie pakalpojumi
un iepirkums, transports, reģionālā politika, pašvaldību sadraudzība, vide un vienlīdzīgas iespējas… CEMR tāpat darbojas starptautiskā mērogā: tā ir pilsētu un pašvaldību pasaules organizācijas Apvienotās pilsētas un vietējās pašvaldības (UCLG)
Eiropas nodaļa.
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6. lpp.: Olivē (Olivet)
8. lpp.: Tata (Tata)
9. lpp.: Nansī (Nancy)
10. lpp.: Jammerbugta (Jammerbugt)
11. lpp.: Nansī minoritāšu skola (Ecole des Mines de Nancy)
12. lpp.: Mērķis - zinātne (Objectif Sciences)
13., 14., 15., 21., 25. lpp. : Eiropas Kopiena, 2007
16. lpp.: Ptuja (Ptuj)
17. lpp.: Prešova (Prešov)
Pierre Vander Auwera
18. lpp.: Zitfena (Zutphen)
19. lpp.: Viborga (Viborg)
20. lpp.: Jammerbugta (Jammerbugt)
24. lpp.: Portu (Porto)
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