Jauns sadraudzības līgums ar Franciju Luc-SurMer

No šī gada 13.jūlija līdz 16.jūlijam Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes
delegācija viesojās Francijā Luc-Sur-Mer, lai noslēgtu sadraudzības līgumu ar Luc-SurMer, Frickenhausen am Main (Vācija) un Mildenhall (Lielbritānija).
Luc-Sur-Mer ir piejūras kūrorts Normandijas piekrastē Francijas ziemeļos. Piejūras
kūrortā dzīvo vairāk kā 3100 iedzīvotāju. Luc-Sur-Mer ir noslēgta ilggadēja sadraudzība
ar pašvaldībām no Vācijas Frickenhausen am Main un Anglijas Mildenhall.
Sadraudzības zvēresta parakstīšana un dalība Bastīlijas ieņemšanas dienas
svinībās notika 14.jūlijā notika. Ceremonijas laikā Luc-Sur-Mer mērs Philippe Chanu
atgādināja, cik svarīga ir Eiropas sadarbība. "Kamēr Ukrainā plosās karš, ir svarīgi
parādīt, ka aiz robežām Eiropas Savienības iedzīvotāji ir vienoti cilvēki, kuri zina, kā
veidot draudzības un brālības saites." Pauda Philippe Chanu. Sadraudzības zvēresta
laikā piedalījās arī delegācijas no Vācijas Frickenhausen am Main un Anglijas
Mildenhall.
Sadraudzības līgums veicinās sadarbību starp pašvaldībām un to iestādēm izglītības,

kultūras, sporta, tūrisma, vides aizsardzības, sociālās aizsardzības, jaunatnes politikas
un vispārējās ekonomikas attīstības jomās.
Katrai no delegācijām tika piešķirta arī medaļa no pilsētas. Kā arī katrai delegācijai ir
speciāli veidots soliņš uz kura ir atainots attālums no Luc-Sur-Mer līdz konkrētai
sadraudzības pilsētai.

Sadraudzības zvērests, kas tika parakstīts:
Mēs, Luc-Sur-Mer un Priekuļu apvienības mēri,
Eiropas civilizācijas sākums ir meklējams mūsu senajās pilsētas. Kā Brīvības gars, kas
aizsākās ar neatkarību, ko iekaroja mūsu senās pilsētas, jo viņi ticēja, ka vēsture ir
jāvirza plašākā pasaulē, bet arī tāpēc, ka viņi uzskatīja, ka pasaule būs humāna tiki
tad, ja cilvēki būs brīvi brīvās pilsētās,
Šodien, mēs uzņemamies svinīgu apņemšanos,
Uzturēt patstāvīgas attiecības starp mūsu pilsētām, lai veicinātu pieredzes un
informācijas apmaiņu starp tās iedzīvotājiem, lai attīstītu Eiropas brālības piederības
sajūtu starp labāku savstarpēju izpratni.
Apvienot mūsu centienus, lai veiksmīgi īstenotu apņemšanās saistības mieram un
labklājībai.
Eiropas vienotība
Par Luc-Sur-Mer pilsētu,
Par Priekuļu apvienību.

Par vaļa zvēresta rašanos:
1885.gadā Luc-Sur-Mer krastā tika izskalots valis, kas bija 19 metrus garš un svēra 40
tonnas. Tas ir viens no lielākajiem vaļiem, kas ir jebkad ticis izskalots Eiropas krastos.
Vaļa skelets tagad atrodas Luc-Sur-Mer pilsētas parkā. Blakus vaļa skeletam ir muzejs,
kurā var uzzināt visu par vaļiem.
Organizācija ar nosaukumu ''Vaļa bruņinieki'' ir radusies Luc-Sur-Mer. Bruņiniekiem ir
jāapsola, ka viņi nekad nevalkās vaļa kaulu korseti nedz ēdīs vaļa gaļu. Viņi vēlas
aizsargāt šo apdraudēto sugu. Bruņinieki valkā garus zilus apmetņus, zelta medaljonus,
trīsragu cepures ceremoniju laikā.

