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Moldovas Ziemeļu reģions

 Beļci + 11 rajoni; 20 pilsētas, 551 ciems;

 994.8 tūkst. iedzīvotāju (27,9% no kopējā iedz. 

skaita);

 Robežojas ar Ukrainu un Rumāniju;

 Attīstīts rūpnieciskais potenciāls – piena un piena 

produktu ražošana, dārzeņu konservēšana, 

lopbarības produkcijas ražošana, tabaka u.c.; 

 Vīna, konjaku, degvīna ražošana;

 Specializējušies cukura ražošanā;

 Ievērojams tūrisma potenciāls( 20 muzeji, 5 

klosteri, 46 dabas ainavas utt.).



Sadarbības pamats Latvija - Moldova

Sadarbības līgums 

 Noslēgts 2013. gada  11.oktobrī Alojas pašvaldība pirmā noslēdz līgumu 

ar Moldovas pašvaldību. 

 Šobrīd starp Latvijas un Moldovas pašvaldībām parakstīti jau 12 

sadarbības līgumi.

 Sadarbības līgums ar Moldovas pašvaldību  paredz uzturēt kontaktus 

vaidot sadarbību uzņēmējdarbības, izglītības, kultūras, jaunatnes 

politikas, vides, enerģētikas un projektu  u.c. jomās. 



Delegācija, Programma 

Delegācija vairāk kā 70 cilvēku sastāvā 5.-10.oktobris;

 VARAM, LIAA pārstāvji;

 9 pašvaldību pārstāvji + uzņēmēji;

 5 Alojas novada pašvaldības pārstāvji + 5 Alojas novada uzņēmēji

Darba programma tika veidota sadarbībā ar Vides un Reģionālās 

attīstības ministriju (VARAM) un partnerinstitūcijām Moldovā.



1. Diena 6. oktobris



Programma (1. diena Beļci)

Diskusija “Partnerattiecību un sadarbības dibināšana starp Latvijas un 

Moldovas uzņēmējiem”

 Sadarbības modeļi, jomas;

 Pro Business Nord informācija - uzņēmējdarbības vide Moldovā;



Programma (1. diena Beļci)

Debates “Reģioni pelnījuši Eiropas nākotni”

 Korupcija u.c. temati



Programma (1. diena СЕЛО РЕЧА, РЫШКАНСКИЙ

РАЙОН )

Apmeklējam:

 Vietējo liceju un bērnudārzu; 

 ООО «Cutezătorul» uzņēmējs, sēklu audzētājs;

 АО «Acord» uzņēmējs, veterinārā aptieka, u.c.



2.Diena 7. oktobris



Programma (2 diena РАЙОН БРИЧЕНЬ И С. КОРЖЕУЦЬ)

Apmeklējām:

 Pieņemšana Bričeņu rajona padomē; 

 Boksa treniņu skolas apmeklējums;

 Jumtu seguma ražotnes apmeklējums;



Programma (2 diena РАЙОН БРИЧЕНЬ И С. 

КОРЖЕУЦЬ)

 Bruģa un vārtu izgatavošanas darbnīca;

 Ābolu audzētājs (25t, 65t 35000 eur tunelis);

 Grigorija Vieru muzejs Pereritas pilsētā;

 OOO «Pimpinella» - ābolu un valriekstu dārzi, saldētavas;

 Vīna mājražošana



3 diena 8.oktobris



Programma (3. diena РАЙОН БРИЧЕНЬ)

Apmeklējām:

 ООО «Rai Plai» - putnu fabrika;

 Mājamatnieks – aku dekoru izgatavotājs;

 Koržeucas bērnudārzs;

 Vārtu izgatavošanas darbnīca;



Programma (3. diena РАЙОН БРИЧЕНЬ)

 OOO «Servest Agro»- konservu rūpnīca;

 Uzņēmējs – kartupeļi, burkāni, fasēšana, paletes u.c.;

 Viesošanās pie vietējā uzņēmēja – mazumtirgotāja.



4. Diena 9. oktobris



Programma (4. diena Beļci)

Biznesa forums «Moldovas Ziemeļu attīstības reģiona ekonomiskā 

potenciāla veicināšana – sadarbības iespējas ar Eiropas Savienības 

valstīm»:

 Investīcijas un eksporta iespējas;

 Realizētie projekti, veiksmīgas sadarbības piemērs;

 Uzstājas SIA «Aloja Starkelsen» galvenā tehnoloģe Sofija Kasima;

 Interaktīvās sesijas – tūrisms, vide un apsaimniekošana, bioenerģija u.c.

 LIAA buklets par novadiem un uzņēmumiem;

 Uzņēmuma А.О. «Barza Albă» apmeklējums.



5.Diena 10. oktobris



Programma (5 diena Beļci)

Latvijas – Moldovas kultūras sadraudzības diena

 Latvijas produktu izstāde, degustācijas;

 Kultūras programma;

 Latvijas – Moldovas raksturojošo ēdienu prezentācijas;

 Moldovas Ziemeļu reģiona dienu kopsavilkums;

 Noslēguma pasākums



Kopsavilkumam

Tika sniegti ieteikumi:

 Tūrisma nozares attīstībai;

 Kooperāciju izveidei;

 Plašākai produktu ražošanai (prec., konservu ražotājiem);

 Veterinārijas nozarei;

 Ūdens un komunālo saimniecību attīstībai;

 NVO sadarbības modeļiem, finanšu piesaistei un attīstībai;

 U.C.



Secinājumi
 Komandējums deva iespēju tuvāk iepazīt Moldovas šī brīža politisko un

ekonomisko situāciju, saskatīt sadarbības iespējas un virzienus.

 Tika sniegts ieskats Moldovas uzņēmējdarbības vidē, atbalsta iespējās,

galvenajās problēmās.

 Uzņēmēju diskusija bija viena no vērtīgākām kopējā pasākuma daļām, kas

ļāva uzņēmējiem saņemt potenciālo sadarbības partneru kontaktus, uzrunāt

tos un piedāvāt interesējošos sadarbības modeļus.

 Dalība kultūras programmā lika secināt, ka, lai veiksmīgāk nodotu vēlamo

informāciju kultūras dienu apmeklētājiem, nākotnē jāpārskata iespēja

izmantot citas prezentācijas formas un veidus.

 Kultūras dienu apmeklētāju interese par Alojas novada tūrisma materiāliem,

uzņēmumu produkciju bija ļoti liela. Bija interese par iespējamo sadarbību

arī ar Latvijas, tajā skaitā Alojas novada uzņēmējiem.

 Nākotnē jāstrādā pie Alojas novada prezentācijas materiālu izveides –

bukleti, info lapas, katalogi, lai iekļautu pēc iespējas precīzāku, noderīgāku

informāciju gan par novadu, gan uzņēmējiem.



Par sadarbību!


