
 

 

Projekts “Mazās pašvaldības pret eiroskepticisma’’ tika realizēts ar ES 

programmas “ Eiropa pilsoņiem’’ atbalstu 

Pašvaldību tīklojumi -2.2 

 

Sadarbības projektā, kurā piedalījās 9 valstis (Portugāle, Rumānija, 

Bulgārija, Ungārija, Horvātija, Latvija, Slovēnija, Maķedonija un Serbija), 19 

mēnešos tika organizēti 6 pasākumi. Latviju šajā projektā pārstāvēja Dagdas novada 

pašvaldība. Pirmā, oficiālā projekta atklāšana notika Horvātijā. Nākamie pasākumi 

tika veidoti kā publiskas debates, un projekta dalībnieki pauda savu viedokli par 

Eiropas Savienību (ES). Pirmās debates notika Portugālē, otrās – Rumānijā, trešās – 

Maķedonijā un ceturtās – Slovēnijā 

1.tikšanās 

Semināra vieta / datumi: Pasākums notika Novi Marofā (Horvātija) no 

11/11/2017 līdz 12/11/2017 

Dalība: pasākumā piedalījās 48 pilsoņi, no kuriem 24 dalībnieki bija no vietējās rīcības 

grupas Prigorje-Zagorje, 1 dalībnieks no Breznički Hum pašvaldības, 3 dalībnieki no 

Gornja Rijeka pašvaldības un 3 dalībnieki no Mladi za Marof (Horvātija). 2 dalībnieki 

no Bistritas pašvaldības (Rumānija), 2 dalībnieki no Kameno pašvaldības (Bulgārija), 

2 dalībnieki no Dagdas pašvaldības (Latvija), 1 dalībnieks no NVO Novo Mesto 

(Slovēnija), 1 dalībnieks no pašvaldības Novo Mesto (Slovēnija), 2 dalībnieki no Torres 

Novas pašvaldības (Portugāle), 3 dalībnieki no Sopronkovesd pašvaldības (Ungārija), 

1 dalībnieks no Sremski Karlovci pašvaldības (Serbija), 1 dalībnieks no Danube1245 

(Serbija) un 2 dalībnieki no Krivogashtani pašvaldība / LAG AGRO LIDER 

(Maķedonija). 

2.tikšanās 

Semināra vieta / datumi: Pasākums notika Torres Novas (Portugāle) no 

28/02/2018 līdz 01/03/2018. 

Dalība: Pasākumā piedalījās 77 dalībnieki, no tiem 5 dalībnieki no vietējās rīcības 

grupas Prigorje-Zagorje un 1 dalībnieks no Breznički Hum pašvaldības (Horvātija), 3 

dalībnieki no Bistritas pašvaldības (Rumānija), 3 dalībnieki no Kameno pašvaldības 

(Bulgārija) ), 3 dalībnieki no Dagda pašvaldības (Latvija), 1 dalībnieks no NVO Novo 

Mesto (Slovēnija), 2 dalībnieki no Novo Mesto pašvaldības (Slovēnija), 50 dalībnieki 

no Torres Novas pašvaldības (Portugāle), 3 dalībnieki no Sopronkovesd pašvaldības 

(Ungārija), 2 dalībnieki no Sremski Karlovci pašvaldības (Serbija), 1 dalībnieks no 

Danube1245 (Serbija) un 3 dalībnieki no Krivogashtani pašvaldības / LAG AGRO 

LIDER (Maķedonija). 



Īss apraksts: Pasākuma mērķis bija definēt euroskepticismu un diskusijas par tēmām, 

kas saistītas ar dažām galvenajām problēmām, par kurām diskutēja projekta dalībnieki 

- nevienlīdzīgs finansējuma sadalījums, politiskā neatkarība, plašsaziņas līdzekļu 

līdzdalība ... Arī pasākums bija vērsts uz Portugāles pieredzi kā vecāko ES valsti (šajā 

projekta konsorcijā). Daloties pieredzē, jaunākās ES dalībvalstis redzēja, kā problēmas 

ir visās valstīs. Tika veicināta aktīva tieši vietējo iedzīvotāju iekļaušanās diskusijās. 

3.tikšanās  

Semināra vieta / Datumi: Pasākums notika Bistritā (Rumānija) no 06/06/2018 līdz 

07/06/2018. 

Dalība: pasākumā piedalījās 98 dalībnieki, no kuriem 7 dalībnieki bija no vietējās 

rīcības grupas Prigorje-Zagorje, 1 dalībnieks no Breznički Hum pašvaldības un 2 

dalībnieki no Mladi za Marof (Horvātija). Turklāt 33 dalībnieki no Bistritas pašvaldības 

(Rumānija), 15 dalībnieki no Kameno pašvaldības (Bulgārija), 8 dalībnieki no Dagdas 

pašvaldības (Latvija), 9 dalībnieki no NVO Mesto (Slovēnija), 4 dalībnieki no 

pašvaldības Novo Mesto (Slovēnija), 1 dalībnieks no Torres Novas pašvaldības 

(Portugāle), 12 dalībnieki no Sopronkovesd pašvaldības (Ungārija), 1 dalībnieks no 

Sremski Karlovci pašvaldības (Serbija), 2 dalībnieki no Danube1245 (Serbija) un 3 

dalībnieki no Krivogashtani pašvaldība / LAG AGRO LIDER (Maķedonija). 

Īss apraksts: Pasākuma mērķis bija vēl vairāk pievērsties euroskepticismam un 

noskaidrot, kāpēc cilvēki paši neuzskata sevi par ES pilsoņiem. Vai ES ir kopiena 

cilvēkiem? Vai tikai politiska struktūra, kas nav saistīta ar cilvēkiem un viņu gribu? 

Lielākā daļa dalībnieku bija no valstīm, kas pievienojās ES pēc 2000. gada. Aktīvi 

iesaistījās jaunieši, kas iepazīstināja ar savu asociāciju un savām aktivitātēm vietējā 

kopienā Bistritā. 

4.tikšanās 

Semināra vieta / datumi: Pasākums notika Krushevā (Maķedonijā) no 19/09/2018/  

 Dalība: pasākumā piedalījās 93 dalībnieki, no tiem 5 dalībnieki no vietējās rīcības 

grupas Prigorje-Zagorje un 1 dalībnieks no Breznički Hum pašvaldības (Horvātija), 2 

dalībnieki no Bistritas pašvaldības (Rumānija), 2 dalībnieki no Kameno pašvaldības 

(Bulgārija) ), 2 dalībnieki no Dagda pašvaldības (Latvija), 1 dalībnieks no NVO Novo 

Mesto (Slovēnija), 1 dalībnieks no Novo Mesto pašvaldības (Slovēnija), 2 dalībnieki 

no Torres Novas pašvaldības (Portugāle), 2 dalībnieki no Sopronkovesd pašvaldības 

(Ungārija), 11 dalībnieki no Sremski Karlovci pašvaldības (Serbija), 22 dalībnieki no 

Danube1245 (Serbija) un 42 dalībnieki no Krivogashtani pašvaldības / LAG AGRO 

LIDER (Maķedonija).  

Īss apraksts: Pasākuma mērķis bija noteikt svarīgākos faktorus, kas izraisa 

euroskepticismu, lai apstiprinātu iepriekšējās debatēs gūtos rezultātus. Tāpat ir 

pievērsta uzmanība pilsoņiem, kuru valsts vēl nav iekļuvusi ES. Projekta dalībnieki 

diskutēja vai viņiem vajadzētu pievienoties ES un kāpēc. Ar vēlēšanām: par un pret to, 

lielākā daļa projekta dalībnieku bija par Maķedonijas iestāšanos ES. Ar daudziem 

pozitīviem piemēriem tika stāstīts par ieguvumiem, ko sniedz ES. Tika izteikti arī 

vairāki negatīvi viedokļi ,ko sniedz ES.  



5.tikšanās 

Semināra vieta / datumi: Pasākums notika Novo Mesto (Slovēnija) no 07/12/2018 

līdz 08/12/2018. 

Dalība: pasākumā piedalījās 128 dalībnieki, no tiem 10 dalībnieki no vietējās rīcības 

grupas Prigorje-Zagorje un 3 dalībnieki no Breznički Hum pašvaldības (Horvātija), 7 

dalībnieki no Bistritas pašvaldības (Rumānija), 8 dalībnieki no Kameno pašvaldības 

(Bulgārija) ), 6 dalībnieki no Dagdas pašvaldības (Latvija), 36 dalībnieki no NVO 

Mesto (Slovēnija), 16 dalībnieki no Novo Mesto pašvaldības (Slovēnija), 5 dalībnieki 

no Torres Novas pašvaldības (Portugāle), 10 dalībnieki no Sopronkovesd pašvaldības 

(Ungārija), 14 dalībnieki no Sremski Karlovci pašvaldības (Serbija), 8 dalībnieki no 

Danube1245 (Serbija) un 5 dalībnieki no Krivogashtani pašvaldības / LAG AGRO 

LIDER (Maķedonija). 

Īss apraksts: Pasākuma mērķis bija apkopot pēdējos rezultātus un sniegt idejas 

Eirooptimisma veicināšanai. Visiem dalībniekiem, kas pulcējās, bija uzdevums 

apspriest un sniegt savus priekšlikumus plašsaziņas līdzekļiem, lai tie veicinātu 

pozitīvāku domāšanu par ES. Tika prezentēti arī labas prakses piemēri, kā arī nākotnes 

Eiropas scenāriji. Diskusijās parādījās atšķirīgie viedokļi par euroskepticismu: no 

vecajām ES valstīm, jaunajām ES valstīm un valstīm,kas nav ES. Dalībnieki izteica 

viedokli, ka ir apmierināti ar piedalīšanos šādā projektā ,kura mērķis ir veicināt kopīgas 

ES vērtības savās kopienās. Dalībnieki diskutēja un salīdzināja savas zināšanas pirms 

uzsāka darbību projektā un projekta beigās. 

6. tikšanās 

Semināra vieta / Datumi: Pasākums notika Novi Marofā (Horvātija) no 

08.03.1989. Līdz 09.03.2013. 

Dalība: Pasākumā piedalījās 152 dalībnieki, no kuriem 19 dalībnieki bija no vietējās 

rīcības grupas Prigorje-Zagorje, 11 dalībnieki no Breznički Hum pašvaldības, 10 

dalībnieki no Gornja Rijeka pašvaldības, 12 dalībnieki no Breznica pašvaldības un 45 

dalībnieki no Novi Marof (Horvātija). Turklāt 6 dalībnieki no Bistritas pašvaldības 

(Rumānija), 6 dalībnieki no Kameno pašvaldības (Bulgārija), 2 dalībnieki no Dagdas 

pašvaldības (Latvija), 6 dalībnieki no NVO Novo Mesto (Slovēnija), 2 dalībnieki no 

pašvaldības Novo Mesto (Slovēnija), 2 dalībnieki no Torres Novas pašvaldības 

(Portugāle), 6 dalībnieki no Sopronkovesd pašvaldības (Ungārija), 10 dalībnieki no 

Sremski Karlovci pašvaldības (Serbija), 11 dalībnieki no Danube1245 (Serbija) un 4 

dalībnieki no Krivogashtani pašvaldība / LAG AGRO LIDER (Maķedonija). 

Īss apraksts: Pasākuma mērķis bija prezentēt visus projekta rezultātus. Šie rezultāti tika 

prezentēti arī studentiem un vidusskolēniem, lai viņi varētu gūt plašāku ieskatu par ES 

darbību. Projekta galīgajai brošūrai tika izstrādāti secinājumi un vadlīnijas. 

Konferences laikā notika viedokļu apmaiņa par to, kas jādara , lai informētu sabiedrību 

par euroskepticismu un to, kā mēs to varam samazināt. Piedalījās ES parlamenta 

deputāti, kā arī vietējās amatpersonas. Konferencē bija daudz mediju pārstāvju. 

Ar projekta rezultātiem tiks iepazīstinātas ES atbildīgās amatpersonas. Projektā 

iesaistītie dalībnieki bija ļoti pozitīvi un atvērti dialogam diskusijās par ES tēmām. 



Kopā visas projektā iesaistītās pašvaldības izveidoja sadarbības tīklu ar mērķi veicināt 

ES vērtību popularizēšanu un līdz šim apkopotos labās prakses piemērus kā pozitīvu 

paraugu citām kopienām. 

Visa informācija par projektu un tā rezultātiem ir pieejama: 

https://www.smug-eu.eu 

https://web.facebook.com/smugeu/ 

https://www.youtube.com/channel/UCM2ZloQAPtRltrxYwChpcZg 
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