LABS DARBS UN
EKONOMIKAS
IZAUGSME

Reģionu
līdzsvarota sociāli
ekonomiskā
attīstība
VIDES AIZSARDZĪBAS
UN REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
Vairāk nekā piecus gadus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija koordinē Latvijas sadarbību ar Moldovu reģionālās attīstības jomā.

MINISTRIJAS, REĢIONĀLĀ UN VIETĒJĀ
LĪMEŅA PĀRVALDE, NEVALSTISKĀS
ORGANIZĀCIJAS, UZŅĒMUMI,
VIETĒJĀS KOPIENAS

Kopīgi ar Latvijas Lauku forumu un daudziem citiem
sadarbības partneriem īstenojam aktivitātes, kas stiprina vietējās kopienas, reģionālās un vietējās pārvaldības spējas un reģionu ekonomisko izaugsmi, sekmē
Latvijas un Moldovas sociāli ekonomisko un kultūras
saišu attīstību.
Papildus Ārlietu ministrijas finansējumam esam piesaistījuši ārvalstu finanšu instrumentus sadarbības
turpināšanai un paplašināšanai – projektu īstenošanai uzņēmējdarbības veicināšanai, kapacitātes stiprināšanai energoefektivitātes un iepirkumu jomā, kā arī
lauku tūrisma attīstībai.

MOLDOVA

Pateicoties ilggadējai sadarbībai, noslēgts vairāk nekā
30 līgumu starp Moldovas un Latvijas reģioniem, pašvaldībām un nevalstiskām organizācijām, kas nepaliek
“uz papīra”, bet rada pamatu dažāda veida aktivitātēm. Piemēram, Jelgavas novada organizētajos Ražas
svētkos jau trešo gadu piedalās Moldovas Glodjani
rajona delegācija, kas organizē Moldovas produktu tirdziņu, ēdienu degustāciju un sniedz muzikālos priekšnesumus. Gūstot pieredzi no Latvijas Lauku foruma
un vietējām rīcības grupām, izveidots nacionāls lauku
attīstības tīkls “Moldovas Lauku forums”, kas sekmē
lauku iedzīvotāju interešu pārstāvniecību, sadarbību
ar politikas veidotājiem un sekmē eirointegrāciju.

Esam saņēmuši atzinību
no Gagauzijas autonomijas
vadības par dalību
starptautiskajā investīciju
forumā 2019. gadā un izveidoto
sadarbības platformu. Šādi
rezultāti sniedz gandarījumu un
motivē turpmākai sadarbības
attīstībai. Tomēr jāatzīst, ka tās
ilgtspējai būtu nepieciešams
salīdzinoši neliels, bet
pastāvīgs finansējums.

Atskatoties uz aktuālajiem sadarbības notikumiem,
esam gandarīti, ka Latvijas pieredzi lauku tūrisma
jomā, 2019. gadā izveidots Gagauzijas tūrisma informācijas centrs un citi tūrisma piedāvājumi Gagauzijas reģionā.
Sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Latvijas vēstniecību Moldovā 2019. gada
novembrī organizējām valsts amatpersonas vizīti vēstnieka Ulda Mikuta vadībā. Vizītē piedalījās
divi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji, Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece un trīs uzņēmēji no Jūrmalas, kuri vienlaikus pārstāvēja labdarības organizāciju “Lion club Jūrmala”. Tiekoties ar līdzvērtīgām
labdarības organizācijām Moldovā, tika panākta
vienošanās par kopīgiem projektiem arī šajā jomā.
Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Ginta Kraukle atzinusi, ka arī viņai ļoti noderīga bija
starptautiskajā investīciju forumā “Invest Gagauzija 2019” gūtā pieredze un priekšstats par Moldovas stratēģiju investīciju piesaistē, publiskās-privātās partnerības projektos. Tāpat interesanta šķitusi
uz ekonomisko attīstību un cilvēkresursu piesaisti
balstītā divpakāpju izglītības sistēma, liekot akcentu
uz darba vidē balstītu profesionālo izglītību.
Mūsu sadarbība veidojas daudzpusīga, nepārtraukta un ilgtspējīga, tā nebeidzas tikai ar projekta aktivitātēm. Ir iecerēts turpināt sadarbību, pamatojoties uz Moldovas izvirzītajām prioritātēm sadarbībai
ar Latviju reģionālās attīstības jomā, sniedzot ieguldījumu Moldovas reģionu līdzsvarotai attīstībai un
stiprinot Latvijas un Moldovas teritoriju sociāli ekonomiskās saites.
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Attīstības sadarbības stāstus sagatavojusi Latvijas Platforma attīstības sadarbībai LAPAS. Projektu finansiāli atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.
Fotoattēli no projektu īstenotāju personīgā arhīva un Pixabay.com.

