
 

„Ieguldījums Tavā nākotnē!” 

 
85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15 % Latvijas valsts ar 

Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. 

 

 

Starptautiskās vizītes ietvaros Vidzemes mazos un vidējos 
uzņēmējus apmeklēja Igaunijas pašvaldību pārstāvji 

 
Aizvadītās nedēļas izskaņā Alūksnes, Apes un Gulbenes novados viesojās delegācija no 
Polvas pagasta Igaunijā, kuras sastāvā ietilpa Polvas pašvaldības darbinieki un tās 
priekšsēdētājs, pašvaldības pagastu pārvaldnieki, kā arī uzņēmēji. Divu dienu vizītes 
ietvaros Igaunijas pārstāvji apmeklēja novadu pilsētas, kā arī tikās ar Vidzemes pašvaldību 
un mazo vidējo uzņēmumu (MVU) pārstāvjiem, tostarp iepazinās ar Latvijas puses pieredzi 
lauku partnerības projektos un Eiropas Savienības finansējuma apgūšanā. 

 
Tā pirmajā vizītes dienā Igaunijas pārstāvji tikās ar Apes novada domes priekšsēdētāju 
Astrīdu Harju, diskutējot par LEEDER partnerības programmas apguvi, kā arī viesojās Apes 
industriālajā parkā, kura teritorijā ar dažādiem uzņēmējdarbības veidiem patlaban 
nodarbojas 11 uzņēmumi. Industriālajā parkā delegācija apskatīja Naura Tetera metāla 
detaļu restaurēšanas uzņēmumu SIA „TR Company” un Valda Zass kokapstrādes 
uzņēmumu SIA „Wood LV”, kas ražo pirts kubulus un citus koka izstrādājumus. 
 
Apes novadā tika apmeklēts arī SIA „Grūbe hidro”, kurai viens no darbības virzieniem ir 
foreļu audzēšana. Uzņēmuma pārstāvji kopā ar Apes novada priekšsēdētāju dalījās pieredzē 
par sasniegto, izmantojot ES finansējumu un sadarbojoties ar vietējo pašvaldību, kā arī 
diskutēja par Latvijas pieredzi novadu reformas veidošanā, ņemot vērā, ka Latvijā šis 
process ir noslēdzies, taču Igaunijai tas vēl tikai priekšā. 
 
Tālāk viesi devās uz Alūksnes novadu, apskatot Jaunlaicenes muižas muzeju, kas atjaunots, 
pateicoties pašvaldībai un ES finansējuma piesaistei. Šeit delegācijai tika demonstrēta 
vēsturiskā Igaunijas un Latvijas sadraudzība, kā arī izklāstīta muižas dinastiju attīstība. 
Alūksnes pilsētā viesus uzņēma arī Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Artūrs Dukulis, 
kurš iepazīstināja klātesošos ar uzņēmējdarbību reģionā, kā arī aktuālajiem projektiem un 
pašvaldības sadarbību ar uzņēmējiem. Tāpat ar Polvas pašvaldības pārstāvjiem tika 
pārrunātas turpmākas sadarbības iespējas abu pašvaldību līmenī, kā arī diskutēti eiro 
ieviešanas jautājumi. 

 
Neiztrūkstoši Igaunijas delegācija tikās ar Liepnas skolas direktori Lieni Stabingu, kura 
dalījās pieredzē par skolu attīstību reģionā, taču dienas noslēgumā viesi apmeklēja Ērmaņu 
muižu. Delegācija tikās ar biedrības „Ērmaņu muiža” vadītāju, uzņēmēju un slavenu Latvijas 
komponistu Uģi Prauliņu. Tikšanās ietvaros ne vien norisinājās dalīšanās ar savstarpēji 
interesantiem vēstures faktiem par Igauniju un Latviju, bet arī tika pārrunātas dažādas 
mūsdienu aktualitātes.  
 
Otrā vizītes diena tika veltīta Gulbenes novadam, kur Polvas priekšsēdētājs tikās ar 
Gulbenes novada domes priekšsēdētaju un Vidzemes plānošanas reģiona priekšsēdētāja 
vietnieku Nikolaju Stepanovu. Tikšanās ietvaros tika pārrunāti gan novada reformas un 
projektu realizācijas jautājumi, gan kopējās Latvijas un Igaunijas attīstības un politikas 
tendences. Tostarp tika apskatīti objekti, kas atjaunoti, pateicoties pašvaldības sadarbībai ar 
vietējam rīcības grupām, kā arī izmantojot ES finansējumu, piemēram, jauniešu un sporta 
centri. Tāpat viesi tikās ar Gulbenes invalīdu biedrības priekšsēdētāju Pēteri Kozlovski, kurš 
dalījās veiksmīgā pieredzē par sadarbībā ar novada pašvaldību, kā rezultātā ir iegādāts 
speciāls aprīkojums invalīdu ārstēšanai.  
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„Kopumā šīs divas dienas devušas zināmu pozitīvu ieguldījumu sociālā dialoga attīstība ne 
tikai reģiona, bet arī starptautiskā līmenī. Šādi braucieni ļauj pašvaldībām un uzņēmējiem 
izvērtēt, kā dažādas lietas tiek darītas tepat kaimiņos, tostarp saprotot, ka lielākoties 
risināmie jautājumi ir vienlīdzīgi, tikai atrodas dažādās izskatīšanas fāzēs. Igauņi jau ir 
piedzīvojuši eiro ieviešanu, kas mums tūliņ priekšā, savukārt mēs esam realizējuši novadu 
reformu, kas vēl tikai sagaida mūsu kaimiņus. Tieši šāda konteksta ietvaros nav 
nepieciešams no jauna izgudrot divriteni, it sevišķi, ja tas jau nupat darīts kaimiņvalstī. 
Tādējādi sociālais dialogs ir viens no veidiem, kā panākt attīstību, mācoties no citu pieredzes 
un kļūdām, savstarpēji ieklausoties vienam otrā un pilnveidojoties kopā,” vērtē Andrejs 
Bušenko, LDDK Reģionālās attīstības un sociālā dialoga koordinators Vidzemē. 
 
Uzziņai:  
LDDK īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „LDDK administratīvās kapacitātes 
stiprināšana reģionos” (id.Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) mērķis ir veicināt reģionālā 
sociālā dialoga attīstību un paaugstināt sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas 
izstrādē un īstenošanā. Projektu plānots īstenot līdz 2014. gadam.  
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