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Par dalību pilotprojektā - iniciatīvā “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām” 
 

Ādažu novada pašvaldība 2022. gada 30. jūnijā saņēma Latvijas Pašvaldību savienības e-pastu 

par iespēju piedalīties Eiropas Komisijas pilotprojektā - iniciatīvā “Veidojam Eiropu kopā ar 

vietējām pašvaldībām”.  

Pilotprojekta mērķis ir izveidot vietējās pašvaldībās ievēlēto politiķu Eiropas mēroga tīklu, lai 

vietējo sabiedrību informētu par Eiropas Savienību, veidojot vēl nepieredzētu aliansi starp 

Eiropas un vietējā līmeņa pārvaldes iestādēm. 

Pilotprojekts sniegs iespēju vietējiem politiķiem Eiropas līmenī sadarboties un izplatīt 

informāciju par ES jautājumiem, kas attiecas uz viņu vēlētājiem vietējā līmenī. Kad vietējās 

pašvaldības deputāts kļūst par tīkla dalībnieku, viņš/viņa iesaistās diskusijās un debatēs ar sava 

vēlēšanu apgabala pārstāvjiem un/vai vietējiem plašsaziņas līdzekļiem par ES īstenotajām 

politiskajām iniciatīvām un pasākumiem. 

Pilotprojekta pieteikuma anketa publicēta: https://building-europe-with-local-

councillors.europa.eu/call-applications_lv un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem 

publicētas: https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/frequently-asked-

questions-faqs_lv. 

Pašvaldībai nav jāiegulda līdzfinansējums pilotprojekta īstenošanā, kā arī deputātu darbs netiek 

papildus apmaksāts.  

Attīstības un projektu nodaļa 2022. gada 1. jūlijā nosūtīja e-pastu deputātiem ar lūgumu izvērtēt 

savu kandidatūru dalībai pilotprojektā, tostarp pārstāvēt pašvaldību Eiropas mēroga politiķu 

tīklā.  2022. gada 4. jūlijā saņemts e-pasts no deputātes Karīnas Miķelsones ar priekšlikumu 

atbalstīt viņas kandidatūru kā pilotprojekta tīkla dalībniecei no pašvaldības puses.   

Dalība projektā atbilst Ādažu novada Attīstības programmai (2021.-2027.) vidējā termiņa 

prioritātei “VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām”, 

rīcības virzienam “RV14.1: Sadarbības veicināšana ar citām pašvaldībām, iestādēm un 

organizācijām”, uzdevumam “U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 3. un 12. pantu,  Attīstības programmas 2021.-2027. 

gadam VTP14, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt pašvaldības dalību Eiropas Komisija pilotprojektā - iniciatīvā “Veidojam Eiropu 

kopā ar vietējām pašvaldībām”, un noteikt Karīnu MIĶELSONI, Ādažu novada 
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pašvaldības domes deputāti, par tīkla dalībnieci pilotprojektā, kura pārstāv pašvaldību 

Eiropas mēroga politiķu tīklā.   

2. K.Miķelsonei aizpildīt un iesniegt pilotprojekta pieteikuma anketu (publicēta:  

https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/call-applications_lv) un ne retāk, 

kā reizi gadā ziņot domei par veiktajām darbībām pilotprojekta ietvaros. 

3. Pilnvarot pašvaldības domes priekšsēdētāju M.Sprindžuku parakstīt projekta deklarāciju. 

4. Pašvaldības domes priekšsēdētājam veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks  
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