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Kad 2009.gadā meklējām partnerus Eiropas Komisijas Europe Aid projektu 

konkursam, LAPAS („Latvijas Platforma attīstības sadarbībai’’) mums iedeva 

iespējamā sadarbības partnera Moldovā kontaktus. Tūlītēji radās azarts pamēģināt 

un sagatavot šo projekta pieteikumu! Vienlaikus tas bija jauns izaicinājums, jo ko 

gan mēs varētu iemācīt Moldovai, ja esam savulaik bijuši līdzīgā izejas pozīcijā – 

sociālistisko republiku saimē? 

Bet, kā izrādījās jau projekta pieteikuma sagatavošanas posmā un arī turpmāk tā 

ieviešanas laikā, tieši šī līdzīgā vēsture vienoja. Ceļš uz patstāvību, attīstību un 

izaugsmi abām valstīm ir ejams viens, kaut arī dažādos laika posmos, un arī 

jāmācās abām ir daudz. Atšķirība slēpjas faktā, ka sadarbojoties ar citām Eiropas 

Savienības (ES) dalībvalstīm, esam kļuvuši tām līdzīgāki un atvērtāki attīstībai. 

Mums jau ir, ko mācīt Moldovas partneriem; mums jau ir pirmie „puni”, par kuriem 

brīdināt partnerus un pirmie veiksmes stāsti, par kuriem priecāties kopā! 

Moldovas partneri atsaucās mūsu aicinājumam, un tā kopā tika īstenots projekts 

„Zināšanu un iespēju veicināšana Moldovas Kahula reģionā”. Tā mērķis bija veicināt 

demokratizāciju un ilgtspējīgu attīstību Kahulas reģionā. Toreiz tas bija 

vienīgais Europe Aid atbalstītais pašvaldības projekts Latvijā. 

Divu gadu laikā projekta ietvaros pašvaldības eksperti kopīgi ar sadarbības 

partneriem no Daunpatrikas (Lielbritānija) veica apmācības dažādās jomās Kahulas 

reģiona pašvaldību un NVO pārstāvjiem. Tāpat tika rīkots bērnu zīmējumu konkurss 

un izstāde par labdarību visās trijās projektā iesaistītajās valstīs, kā arī organizēts 

forums jauniešiem, lai sāktu dialogu un sadarbību starp iesaistīto valstu jauniešiem. 

Nākamais Jelgavas novada pašvaldības projekts ar Moldovu sekoja 2013.gadā, kad 

pašvaldība īstenoja mini-grantu shēmas projektu „Aktīva partnerība un pašvaldības 

attīstībai”, kas tika atbalstīts starptautiskā projekta ''WTD – Working Together 

for Development” („Strādāsim kopā attīstībai”) ietvaros. Projekta laikā Kahulas 

pašvaldības un NVO pārstāvji apmeklēja Latviju, lai turpinātu apgūt zināšanas par 

ilgtspējīgu un demokrātisku valsts un pašvaldību attīstību. 

Kopš 2009.gada projekti ar attīstības valstīm ir kļuvuši par neatņemamu daļu 

no Jelgavas novada pašvaldības ikdienas darba. Tagad, kad kopā realizētas tik 

daudzas aktivitātes, kuru rezultātā ieguvēji galvenokārt ir Moldovas partneri, varam 

atzīt, ka daudz ieguvām arī mēs – Jelgavas novads – tā ir jauna pieredze, idejas un 

draudzība. Varam atzīt, ka ceļš, kuru esam izvēlējušies, darbojoties ES programmās, 

ir tiešām attīstības ceļš. Tas ir attīstības un sadarbības ceļš, ko mums kopā iet un 

https://europa.eu/eyd2015/lv/latvia


kurā varam vienam no otra mācīties! Galvenais ir  nebaidīties uzdrīkstēties un 

pieņemt izaicinājumus!   
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