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Salīdzinoši nesen no pieredzes apmaiņas vizītes Slovēnijā atgriezās latviešu delegācija,
kuras sastāvā bija Publisko un privāto partnerattiecību (PPP) biedrības «Zied zeme»
pārstāvji: biedrības «Suntalniece» valdes priekšsēdētāja Anna Volkova, biedrības
«Eizenšteina komunikāciju centrs» valdes priekšsēdētāja Velta Riekstiņa un biedrības
«Otrās mājas» administratīvā vadītāja Iveta Ozoliņa.       

  

Brauciena mērķis – iepazīt Slovēnijas projektu pieredzi, starptautisko sadarbības projektu
pieredzi, bez tam svarīga bija sadarbības projektu tēmu definēšana un partneru atrašana,
iepazīšanās ar labas un pārņemamas prakses piemēriem.

  

Ieraudzīt pasauli plašāk un domāt vērienīgāk

  

Slovēniju apmeklēja 48 dalībnieki no Latvijas vietējām rīcības grupām. Saskaņā ar izstrādāto
programmu mācību dalībnieki tika iepazīstināti ar Lauksaimniecības un tūrisma industrijas
norisēm Slovēnijā Korintijas un Pohorjes novados, kā arī LEADER programmas projektu
īstenošanu.

  

Viesi no Latvijas apmeklēja Keramikas studiju, Vīna audzēšanas studiju centru, kā arī iepazinās
ar mājražotāju delikatesēm vecpilsētas tirgus laukumā un apmeklēja atjaunoto dzelzceļa staciju
– dzelzceļa muzeju. Korintijas novadā mūsu delegācija iepazinās ar vietējā novada
lauksaimniecības produktu mārketingu, vietējo arhitektūru un celtniecības tradīciju ievērošanu
un saglabāšanu, kā arī kooperatīvās sistēmas veidošanu starp lauksaimniekiem un citiem
uzņēmējiem. Pohorjes novada vietēja rīcības grupa iepazīstināja ar LEADER projektu
īstenošanas finansējumu lokālo lauksaimniecības produktu un tūrisma nozarēs realizētajiem
projektiem.
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PPP biedrības izpilddirektore Linda Krūmiņa atzīst, ka pieredze liecina, ka šādi braucieni ir ļoti
nozīmīgi ne tikai stratēģijā iesaistītajiem, bet arī projektu iesniedzējiem. Tā ir iespēja ieraudzīt
pasauli plašāk un rosina domāt vērienīgāk. Paredzamais rezultāts – «Zied zeme» iegūs
kvalitatīvākus projektu iesniegumus un inovatīvākas idejas teritorijas aktivizēšanai.

  

Pārved labas atziņas un idejas

  

Iveta Ozoliņa: «Ceļojuma laikā saņēmu nenovērtējamas atziņas par naudas un draugu vērtību,
par paaudžu sadarbību, kooperēšanos. Iegūtā pieredze lika saprast, ka daudz neapzināta ir arī
mūsu valstī, tikai vairāk jādalās ar jau realizēto, lai mācītos, gūtu motivāciju jaunām ierosmēm.

  

Klausoties prezentācijas Slovēnijā, sapratu, ko varētu īstenot dzīvē Ogres novadā: iesaistīt
vietējos lauksaimniecības produktu ražotājus tūrisma industrijā un veicināt ar to saistīto
mārketingu; tūrisma objektu apskatē iesaistīt pensionārus un jauniešus, kuri spēj atraktīvā,
patīkamā veidā prezentēt vietējos apskates un tūrisma objektus; veidot patīkamu vidi lauku
reģionos, attīstot un veicinot mūsu tradicionālām būvniecības tradīcijām atbilstošu objektu
celtniecību. Bez tam, ņemot vērā projekta ideju par riska grupās esošo cilvēku motivācijas
celšanu laukos, radās ideja par mājas mīluļu (mājdzīvnieku) viesnīcas iekārtošanu invalīdu
biedrībai piederošajā ēkā. Tādā veidā tiktu radīta patīkama vide invalīdiem, pensionāriem un
bezdarbniekiem. Viņi varētu piedalīties šo mīluļu vajadzību apmierināšanā (pastaigas,
apkopšana, ēdināšana). Lai gūtu prieku darbojoties, nauda nav galvenais, bet gan draugi un
viņu atbalsts. Iegūtās zināšanas, slovēņu pieredze apliecināja, ka kooperēšanās un paaudžu
vienotība ir pamats, kas veicina sabiedrības attīstību un motivāciju.»

  

Spilgtie vērojumi un praktiskā lietderība

  

Anna Volkova: «Pasakaini bija redzētie kalni. Fantastiski ir sakopti lauki! Jaukas un koši
krāsotas mājas. Ļaudis ir ļoti viesmīlīgi. Nāk klāt un sveicina. Skaisti ir vietējie vīrieši un
sievietes. Notika vīna degustācijas, arī mēs varējām iegādāties vietējos ražojumus. Ciemojoties
pie biteniekiem, nogaršoju nātru medu, ko baudīju pirmo reizi. Laiks bija ļoti silts un saulains.
Izjutu šīs valsts viesmīlību un iepazinos ar viņu pieredzi projektos un to realizāciju.»
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Velta Riekstiņa: «Pieredzes brauciena gaitā ieguvu konkrētāku nākotnes vīziju Eizenšteina
komunikāciju centra attīstībā. Pirms brauciena bija daudz dažādu ideju un vajadzību.
Komunikācijas centrs nosacīti ir tādā kā pārejas posmā – tas, atrodoties vecajā Ķeipenes
stacijā, izveidots par interesantu objektu. Redzētais ciemiņiem šķiet neparasts un saistošs
vizuāli, multifunkcionāls, informējošs. Šobrīd tiek uzsākta radošo darbnīcu darbība, izveidota
labvēlīga vide dažādiem pasākumiem, notikumiem, semināriem, plenēriem, u.tml. To varētu
nosaukt par sākumposmu.

  

Slovēnijā guvu iespaidīgu pieredzi; skaidri izkristalizējās, kas nepieciešams turpmākajai
izaugsmei un lietderīgai funkcionalitātei. Savu Latvijā un nelielā lauku pagastā esošo
Komunikāciju centru ieraudzīju plašākā mērogā.»

  

  

Foto no personiskā arhīva
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