Igaunijas–Latvijas–Krievijas
Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta ietvaros
2007–2013

Saturs
Priekšvārds
Par programmu
Atbalstīto projektu pārskats
Programmas rādītāji
Programma skaitļos
Jaunās pārrobežu sadarbības programmas
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Robežas vieno
Tas bija ilgs ceļš no idejas par sadarbību, kas radās 2007. gadā,
Igaunijai, Latvijai un Krievijai uzstādot kopīgus mērķus,
līdz pašreizējam brīdim, kad mēs ar lepnumu prezentējam
astoņos gados veiksmīgā sadarbībā sasniegtos rezultātus
Latvijas–Igaunijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmā
2007.–2013. gadam. Sadarbības projektu īstenošanai Eiropas
Savienība piešķīra 47,77 miljonus eiro finansējumu, no Krievijas
Federācijas tika saņemts līdzfinansējums 15,90 miljonu eiro
apmērā. Liela mēroga projektiem, kuros ir iesaistīti partneri no
Igaunijas un Krievijas, tika nodrošināts papildu finansējums no
Igaunijas valsts budžeta 9,40 miljonu eiro apmērā.
Tika izsludināti divi projektu konkursi un apstiprināti 45 projekti.
Pirmajā projektu konkursā līgumi par grantu piešķiršanu
25 projektiem tika parakstīti 2011.–2012. gadā. Otrajā
projektu konkursa kārtā līgumi par grantu piešķiršanu 20
projektiem tika parakstīti 2013. gadā. Papildus pieci līgumi

par grantu piešķiršanu liela mēroga projektiem tika
parakstīti 2012.–2013. gadā. Projektu veiksmīgu īstenošanu
Programmas robežteritorijās nodrošināja 241 partneris,
radot inovatīvas iespējas uzņēmējiem, attīstot informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju rīkus un risinājumus,
labiekārtojot infrastruktūras objektus, kam piešķirts kultūras
un vēsturiskā mantojuma statuss, uzlabojot tūrisma,
loģistikas un vides infrastruktūru, veicinot energoefektivitāti,
nodibinot kontaktus un organizējot kopīgus sporta, veselīga
dzīvesveida, izglītības un kultūras pasākumus.
Šis izdevums ir veidots kā papildinājums programmas albumam
“8 gadi 300 lappusēs”, kurā tika aprakstītas programmas un
projektu aktivitātes un rezultāti. Šajā izdevumā mēs vēlamies
likt uzsvaru uz programmas rādītājiem, kas palīdzējuši izvērtēt
projektu efektivitāti un īstenošanas produktivitāti, projektu
saturu un pārrobežu sadarbības apmēru.

5

2
Ar 008
Eir . g
op ad
as a 1
Ko 7.
m de
isi c
jas em
20
lēm br
Da 09
ko rb . g
um ī
m u s ad
u
ite āk a
pr
ja. p 19
og
ro .–
ra
gr 20
m
am . m
m
as
m a
as rtā
tā
20
jas
Ap
Eir 09
sp
vie
o
.
pa p g
ēk
no
ā.
ra as ad
tā
ks Sa a
uz
tīt v 18
ra
s p ien . n
ud
ro īb o
zīb
gr as ve
am un m
as
br
m
K
2
as rie ī
Sa 010
fin vij
vu . g
an as s
da ad
sē am
rb a 1
ša i
na tā
u .
sā m
s l Sto
k A ar
īg k
um ho
pv tā
i
s. lm
e
20
no
ā(
Kr 10
ta
Zv
is
ied
lik iev . g
t
e
Sa um ijas ad
rij
hn
a)
vie u Fe a
isk
3
p
nī a de . j
a
is
bu r r rā ūl
se
pa atifi cija ijā
kr
et
r p kā s p
ar
ro cij re
iāt
u
g
20
ra līg zid
s.
m u en
Rī 10
gā . g
m m ts
as am D
no ad
fin s mi
tie a
an tar trij
k p 14
sē p K s M
ro . jū
ša ri e
gr lij
nu ev dv
a
ā
m
20
un ijas ed
m
1
Izs 0
iev Fe evs
a
sa
lu . g
ieš der pa
di a
tk
nā da
an āc rak
lāš
ta 2
u. iju st
an
pr 3.
un a F
a
sk
oj au
Eir ede
ek g
on
op rā
tu us
f
er
as lo
ko tā
en
nk
c
20
e“
ur
Ro
P 1
sa
be
ko irmo 1. g
pi
rm
ža
nt t ad
sv
ak rīs a
āp
tu gr 16
ien
i
e
fo an . n
te
o”.
ru ta ov
ikš
m līg e
a
nā
ā“ u m
sk
St m br
ra u ī
ār
tē pa
ta
ģi ra
.
sk ks
ā s tī
ad šan
ar a
bī ga
ba d
– r skā
ob rtē
ež jā
as ko
vie nfe
no re
“. ncē
un

Galvenie programmas notikumi

2008

6

2009

8 sadarbības gadi | Rezultātu pārskats

2010
2011

2011
2012
2013
2014
2015

7

2
Ve 011
i
Pr kt . g
oj s p ad
ek ir a
tu m 2
ko ais 0. d
nk m e
ur ak cem
sa sā b
pi jum rī
20
rm s
Izs 12
aja pi
Ot lud . g
i p rm
ra in ad
iet ajā
jai āt a
eik pr
pi a p 10
ša oje
et ie . j
nā kt
eik te an
sk up
ša ikš vā
ār ie
nā an rī
ta te
s k ās
i k ik
ār pr
op ša
ta oj
um nas
i p ek
ro tu
ā t pe
20
jek ko
ika rio
Ko 12
tu nk
pi dā
pē . g
ko ur
eš ap
jai ad
s
n
ķir st
ku a o
sa a
ti 2 ip
rsa tra
ps 2.
4,0 rinā
tip ma
m jai
20
7 m taj
rin rt
ko kā
Pa 12
āt ā
pu rta
ra . g
iljo am
ais
ks a
m i.
ni pro
tīt da
āt
fin
eir je
ip 1
i
an
ka
o. kta
irm . m
s
p
ē
m
ieš
ā p aij
ju
.
m
ķ
ro ā
i
20
sl
rti
jek
iel
Pa 13
9,8
tu
am
ra . g
m
ko
ks a
ē
iljo
tīt da
nk
ro
sp 1
ni
g
ur
a
eir
sa
irm 2.
p
ro
o.
pē
ais apr
j
e
dē
īlī
kt
g
j
iem
ra
2
ie
nt
gr
No 013
ir 3
a
a
līg
nt
slē . g
9,7
a
a
u
dz d
m
līg
5m
as a 9
so
u
m
ot . j
iljo
t
r
i
ra ūl
ajā
.
ni
is ijā
eir
pr
pr
o
o.
og
jek
ra
tu
m
20
ko
m
No 14
as
nk
slē . g
pr
ur
dz ad
sā
oj
ek
as a 1
.
tu
pi 1.
rm m
ko
nk
ais ar
ur
ap tā
ss
sti
ar
pr
20
25
i
n
1
S
āt
pa
ais
Fe tājā 4. g
ra
ks
fin de s sp ad
pr
tīt
og
an rāc ēk a 8
iem
ra
sē iju ā . d
m
fi
ša p n ec
gr
m
nu ar an e
an
as
un Iga sēš mb
ta
pr
līg
oj
iev uni an rī
ek
um
ieš jas as l
t
su
iem
20
an –La īgu
n
u, tv m
Pa 15
.
v
ka ija a p
eik
be . g
s t s– ro
ig ad
t
s
ika Kr to
ti p a
ga
la
ofi ievi ko
ēd 30
l
m
ciā jas s s
ēji . d
ak
t
e l ec
li p pā ar
sā
iel em
p
r
a
ju
r
E
am b
ga ob ir
m
o
r
r
e
s.
in žu pa
ēr ī
āt s s
og
a l ad Sa
ap
īd a v
z 2 rb ien
ro
jek
01 ība īb
ti.
5. s p u u
ga ro n
da gra Kri
31 mm evij
. d a as
ec s
em
br
im
.

Teritorija

Vyborg

ESPOO

HELSINKI

SAINT PETERSBURG
I

III

KOLPINO
III

I
III

Igaunija:
Ziemeļaustrumigaunija,
Dienvidigaunija, Centrāligaunija
(Ziemeļigaunija kā pieguļošā
teritorija)

II

Narva

II

Kohtla-Järve

TALLINN

I

II

Tosno

I

Jõhvi
Türi
I

Põltsamaa

VELIKIJ NOVGOROD

III

TARTU
II

Latvija:
Latgale, Vidzeme (Rīga un
Pierīga kā pieguļošās teritorijas)

Räpina

II

I

Valga
III

Krievija:
Ļeņingradas apgabals, Pleskavas
apgabals, Sanktpēterburga

Limbazi

Ventspils

I

III

I

Jurmala

I
III

241 partneris no Igaunijas,
Latvijas un Krievijas ievieš 50
projektus

II

Setomaa
Misso

III

Cesis
II

II

I

II

PSKOV

II
III

I

I

II

Smiltene

Sigulda

RIGA

II

Balvi
I
I

Madona

Liepaja

Malnava

III

Vilani

SIAULIAI
KLAIPEDA

DAUGAVPILS

PANEVEZYS

I

III

III

VELIKIE LUKI

I
II

Kartes apzīmējumi
III

I
II
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vadošā partnera atrašanās vieta un
pārstāvētā programmas prioritāte

I

Sociālekonomiskās
attīstības veicināšana

II

Kopējie
izaicinājumi

III

Cilvēku savstarpējās
sadarbības veicināšana

Mērķi
I
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta (EKPI) ietvaros tiek īstenota
Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu
sadarbības programma 2007.–2013. gadam.
Programmas plašākais stratēģiskais mērķis
ir veicināt kopējus, uz attīstību vērstus
pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju
un izmantotu tā potenciālu un izdevīgo
atrašanās vietu krustcelēs starp Eiropas
Savienību un Krievijas Federāciju.
Specifiskais mērķis ir padarīt plašāku robežas
teritoriju par pievilcīgu vietu gan tās
iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, veicot dažādus
pasākumus vietējo iedzīvotāju labklājības un
investīciju klimata uzlabošanai.

Prioritāte

Sociālekonomiskās
attīstības
veicināšana:
1.1. Sociālekonomiskās
attīstības sekmēšana un
uzņēmējdarbības un
uzņēmumu dibināšanas
veicināšana;
1.2. Transporta,
loģistikas un sakaru
risinājumi;
1.3. Tūrisma attīstība.

II

Prioritāte

Kopējie
izaicinājumi:
2.1. Kopīgas darbības, kas
vērstas uz vides un dabas
resursu aizsardzību;
2.2. Kultūras un vēsturiskā
mantojuma saglabāšana
un veicināšana, vietējo
tradicionālo prasmju
atbalstīšana;
2.3. Energoefektivitātes
uzlabošana.

III

Prioritāte

Cilvēku savstarpējās
sadarbības
veicināšana:
3.1. Vietējas iniciatīvas
attīstība, paaugstinot
vietējo un reģionālo
pašvaldību
administratīvo kapacitāti;
3.2. Sadarbība kultūras,
sporta, izglītības, sociālās
aprūpes un veselības
aprūpes jomās.

Projekti

1. projektu konkurss – 2011. un 2012. gadā noslēgti līgumi par 25 projektiem, 2. projektu konkurss – 2013. gadā noslēgti līgumi par 20 projektiem,
Liela mēroga projekti – 2012. un 2013. gadā noslēgti līgumi par 5 projektiem

9

Budžets 58,89 miljoni €

Eiropas Savienības
finansējums

Igaunija

15,04 miljoni €

Centrāligaunija

43 miljoni €

Krievijas Federācijas

0,28 miljoni €

Ziemeļigaunija

2,48 miljoni €

Ziemeļaustrumigaunija

5,02 miljoni €

Dienvidigaunija

7,26 miljoni €

finansējums
15,09 miljoni €

Latvija
Latgale

Igaunijas un Latvijas

2,05 miljoni €

Vidzeme

1,83 miljoni €

0,8 miljoni €

1,59 miljoni €

10

Krievija
Ļeņingradas apgabals
Pleskavas apgabals
Sanktpēterburga
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Pasākums 2.1.
12,81 miljoni €

Sociālekonomiskās
attīstības sekmēšana un
uzņēmējdarbības un
uzņēmumu dibināšanas
veicināšana

Transporta,
loģistikas un
sakaru risinājumi

Tūrisma
attīstība

Kopīgas darbības,
kas vērstas uz
vides un dabas
resursu aizsardzību

Pasākums 2.2.
6,28 miljoni €

Pasākums 2.3.
2,07 miljoni €

Pasākums 3.1.
0,66 miljoni €

Pasākums 3.2.
2,93 miljoni €

Kultūras un vēsturiskā
mantojuma saglabāšana
un veicināšana, vietējo
tradicionālo prasmju
atbalstīšana

Energoefektivitātes
uzlabošana

Vietējas iniciatīvas
attīstība, paaugstinot
vietējo un reģionālo
pašvaldību
administratīvo
kapacitāti

Sadarbība kultūras,
sporta, izglītības,
sociālās aprūpes un
veselības aprūpes
jomā

1,5 miljoni €

Rīga

līdzfinansējums

Pasākums 1.3.
12,72 miljoni €

10,4 miljoni €

Pierīga

Projektu partneru

Pasākums 1.2.
18,69 miljoni €

15,78 miljoni €

ES dalībvalstu
līdzfinansējums

Pasākums 1.1.
2,73 miljoni €

28,07 miljoni €
8,6 miljoni €
16,21 miljoni €
3,26 miljoni €

Papildu finansējumu 9,08 miljonu EUR apmērā piešķīrusi Igaunijas valdība liela mēroga pārrobežu projektiem ar partneriem no Igaunijas.

Projektu partneri

Krievija
97 partneri

Latvija
71 partneris

52

48

Igaunija

6,70

miljoni €

7,57

73 partneri

miljoni €

37
4,73

miljoni €

21

17
2,60

miljoni €

18

4,22

miljoni €

12
2,61

miljons €

13,45
miljoni €

7
5

miljoni €

8
1,19

miljoni €

8

7
1,07

miljoni €

5,96

miljoni €

1
2,15

5
1,64

miljoni €

miljoni €

Mazie un vidējie
uzņēmumi

NVO un citas bezpeļņas
organizācijas

Apvienības, ko izveidojusi
viena vai vairākas
organizācijas

Sabiedriskajām organizācijām
līdzvērtīgas struktūras

Nacionālās, reģionālās un
pašvaldību iestādes

11

12
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Atbalstīto projektu
pārskats
13

I PRIORITĀTE

Sociālekonomiskās attīstības veicināšana

Prioritāte veicina sociālekonomisko un uzņēmējdarbības
attīstību, transporta, loģistikas un komunikāciju
risinājumus, kā arī sekmē tūrismu
14
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Aktivitāte 1.1.

Sociālekonomiskās attīstības sekmēšana un uzņēmējdarbības un
uzņēmumu dibināšanas veicināšana

15

FOSTER SME
Sociālekonomiskās attīstības un
uzņēmējdarbības veicināšana
pierobežas reģionā
Vispārējais
projekta
mērķis

Ekonomiskās un sociālās integrācijas veicināšana Latvijas,
Igaunijas un Krievijas pierobežas reģionos, intensīvi
sadarbojoties vietējām un reģionālajām iestādēm Vidzemes
reģionā, Veru apriņķī un Pleskavas apgabalā, lai attīstītu vietējos
mazos un vidējos uzņēmumus un veicinātu uzņēmējdarbību

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Madonas novada dome (Latvija)
Pleskavas apgabala NVO Garantijas un uzņēmuma attīstības
fonds (Krievija)
Veru apriņķa pašvaldība (Igaunija)
Asociētie partneri:
Vidzemes plānošanas reģions (Latvija),
Pleskavas apgabala Ekonomiskās attīstības un investīciju
politikas valsts komiteja (Krievija),
Veru pašvaldība (Igaunija),
Antslas pašvaldība (Igaunija),
Reuges pašvaldība (Igaunija),
Vastselīnas pašvaldība (Igaunija),
Miso pašvaldība (Igaunija),
Veru pilsētas vadība (Igaunija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)

16

Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist
Sadarbības
parakstīšana
buses and līguma
cars before
reconstruction (Russia)

Mobilais
centrs pasākumā
Parking izstāžu
area in Pskovskaja
street in Pechory for tourist
“Pskov
(Krievija)
buses Remeslenny”
and cars before
reconstruction (Russia)

1 069 615 EUR
21 mēnesis
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Svobodypartneru
square in
Pechory
before
Projekta
dalība
XVIItown
Starptautiskajā
reconstruction
(Russia) (Krievija)
forumā
Sanktpēterburgā

Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist
buses and cars before reconstruction (Russia)

informācijai par uzņēmējdarbības notikumiem pierobežas
rajonos. Pateicoties saziņas tīklam, palielinājusies
informācijas apmaiņa ar ārvalstu ražotājiem.

Nodrošināta iespēja uzņēmējiem
reklamēt savu uzņēmumu, produktus un
pakalpojumus, tādējādi radot iespējami
labvēlīgākus apstākļus pierobežas reģiona
uzņēmējdarbībai.

Veikta priekšizpēte, izstrādāts tirdzniecības plāns un
sagatavota tehniskā dokumentācija astoņiem investīciju
reģioniem sešās pašvaldībās Veru apriņķī Igaunijā. Izveidota
vietne www.investinvoru.com Veru potenciālajiem
investoriem.

Iegādāts un aprīkots mobilais
uzņēmējdarbības izstāžu centrs Pleskavā
(Krievija). Madonas izstāžu zāle aprīkota ar
modernām iekārtām un mēbelēm.
Kopumā noorganizēti 52 uzņēmējdarbības
pasākumi (reģionālās uzņēmējdarbības
izstādes, nacionālās uzņēmējdarbības
izstādes, semināri, B2B sanāksmes, Open Air
izstādes u.c.), lai sekmētu ciešu turpmāko
sadarbību uzņēmējdarbības jomā.

Reģionālā uzņēmējdarbības izstāde Latvijā

Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU)
parakstījuši 11 vienošanās ar sadarbības
plānu un apņēmušies nākotnē veicināt
uzņēmējdarbību pārrobežā.
Izveidots portāls www.cbclift.com kā
saziņas sociālais tīkls uzņēmējdarbības
attīstībai, investīciju piedāvājumiem, arī
Izstāde "Mūsu uzņēmēji – Jūsu Ziemassvētku
priekam" Madonā

Nacionālo uzņēmumu izstāde Latvijā

Izstāžu zāles atklāšana Pleskavā (Krievija)

Sagatavota informācijas pakete investoriem – mājaslapa,
brošūras un mārketinga rīki.
Krievu valodā publicēti vairāki tūkstoši bukletu, brošūru
un ziņu lapu par projektu, kā arī pārraidīti 11 raidījumi
televīzijā un radio.
Palielinātas vietējo MVU iespējas attīstīt savu
uzņēmējdarbību starptautiskajā tirgū.
Noslēgts partnerorganizāciju sadarbības līgums un
izstrādāts darba plāns MVU attīstībai (memorands).
Pārtikas produktu ražotāju
seminārs Veru (Igaunija)

17

Heritage Business
Veicināt kultūras mantojuma izmantošanu
un produktu attīstības resursu izaugsmi
pierobežas reģionos
Vispārējais
projekta
mērķis

Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspējas veicināšana,
izmantojot pārrobežu sadarbības iespējas un vietējās kultūras
mantojumu un resursus produktu izstrādē

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Setomā Lauku pašvaldību savienība (Igaunija)
Pečoru rajona pārvalde (Krievija)
Apes dome (Latvija)

Pārrobežu uzņēmējdarbības un
sadarbības centrs Pečoros (Krievija)

Asociētie partneri:
Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Igaunija),
Pleskavas apgabala Tirdzniecības un rūpniecības kamera
(Krievija)
Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)

18

772 995 EUR
27 mēneši
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Mācību ekskursija uzņēmējiem uz Pečoriem (Krievija)

Pečoru un Apes skolēnu ekskursija
uz Nopri fermu Setomā (Igaunija)

Kopējas mācību tūres uzņēmējiem

40 tūrisma uzņēmumu izveidojuši pārrobežu
sadarbības tīklu (Igaunija–Latvija–Krievija)
un piedalījušies trīs kopīgos sadarbības
semināros Pleskavā, Apē un Setomā.
Nodibināts pārrobežu uzņēmējdarbības
un sadarbības centrs Pečoros (Krievija), kas
piedāvā dažāda veida atbalstu MVU, tajā
skaitā arī uzņēmējdarbības inkubācijas centru.
Apes uzņēmēju mācību ekskursija uz Pečoriem (Krievija)

Lai nodrošinātu uzņēmējdarbības pēctecību un
samazinātu bezdarbu jauniešu vidū, skolēniem
Setomā (Igaunija), Pečoros un Apē sniegta
padziļināta informācija par uzņēmējdarbību.
Testa režīmā sākta jauna uzņēmējdarbības
mācību programma trīs skolās Pečoros
(Krievija) un divās skolās Apē, savukārt esošā
programma pilnveidota četrās Setomā skolās.
Izdota rokasgrāmata mazajiem un
vidējiem uzņēmumiem par iespējām
izmantot tradicionālo kultūras mantojumu
uzņēmējdarbībā, kā arī sagatavota
brošūra krievu valodā par pārrobežu
uzņēmējdarbības iespējām un sadarbību ar
Pečoru uzņēmējiem.

Kopējas mācību tūres uzņēmējiem

Izveidojoties starp
uzņēmumiem trīs pārrobežu
sadarbības tīkliem (Latvijas–
Krievijas, Igaunijas–Krievijas,
Igaunijas–Latvijas),
noorganizētas kopīgas sešas
mācību ekskursijas.

Pečoru un Apes skolēnu ekskursija
uz Nopri fermu Setomā (Igaunija)

Iegādātas jaunas iekārtas trīs Pečoru skolām (trīs
multimediju komplekti, t. sk. interaktīvās tāfeles un datori),
divām Apes skolām (viens multimediju komplekts, t. sk.
viens portatīvais dators un viena interaktīvā tāfele) un
četrām Setomā skolām (četras interaktīvās tāfeles, četri
krāsu printeri, četri kopētāji, četras dokumentu kameras un
15 PC tabletes).
22 dienu mācības par kultūras mantojuma izmantošanu
produktu ražošanas attīstībā ir uzlabojušas aptuveni
130 mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) darbību.
Sešos semināros aptuveni 100 MVU ieguva vērtīgu
informāciju par pārrobežu tirdzniecības noteikumiem
un nosacījumiem. Semināru laikā 85 MVU no Pečoru
rajona papildināja zināšanas par iekļūšanu Igaunijas un
Latvijas tirgū un ieguvumiem no pārrobežu sadarbības un
tirdzniecības, 55 MVU no Igaunijas un 35 MVU no Latvijas –
par iekļūšanu Krievijas tirgū un ieguvumiem no pārrobežu
sadarbības un tirdzniecības, 30 MVU no Latvijas – par
iekļūšanu Igaunijas tirgū.
Izveidota tīmekļa vietne par pārrobežu uzņēmējdarbības
iespējām un sadarbību – http://bizpechory.ru/.

Igaunijas, Latvijas un Krievijas preču gadatirgus Igaunijā
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LogOnTrain
Loģistikas un sauszemes transporta nozares
speciālistu sadarbība kvalificēta darbaspēka
izglītošanā
Vispārējais
projekta
mērķis

Sociālekonomiskās attīstības veicināšana, pilnveidojot darba
tirgus potenciālu un īpašu uzmanību veltot zinātnisko un
izglītības iestāžu sadarbībai ar uzņēmumiem, lai paaugstinātu
darbaspēka kvalitāti

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Valgas apriņķa Profesionālās izglītības mācību centrs (Igaunija)
Valgas apriņķa Attīstības aģentūra (Igaunija)
Rīgas Valsts tehnikums (Latvija)
Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācija (Latvija)
Pēterburgas Valsts transporta universitāte (Krievija)
NPMP Ziemeļrietumu Krievijas loģistikas attīstības un
informācijas centrs “ILOT” (Krievija)
Sanktpēterburgas Valsts telekomunikāciju universitāte (Krievija)
Asociētais partneris:
Valgas pilsētas pašvaldība (Igaunija)
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Kopējais
izlietotais
budžets

432 971 EUR

Ilgums
(mēnešos)

23 mēneši
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Seminārs pasniedzējiem

Valgas Starptautiskais loģistikas
forums Igaunijā 2014. gada oktobrī

Igaunijas un Latvijas loģistikas skolotāju
vasaras skola Rīgā 2014. gada jūlijā

Lekcija studentiem par loģistikas jautājumiem Valgas
apriņķa Profesionālās izglītības centrā 2013. gadā

Arodskolām izveidota jauna loģistikas mācību programma un
kravas ekspedīciju mācību programma, kas atbilst Eiropas piektā
kvalifikācijas līmeņa prasībām. Programmas tiek īstenotas Valgas
apriņķa Profesionālās izglītības mācību centrā (Igaunija).

Noorganizēti četri tīklošanas semināri
ieinteresētajiem uzņēmējiem un
vietējām iestādēm.

Pārbaudīti pieci IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju)
rīki: divas IKT programmas noliktavām (Multiscience MultiMix Pallet,
MultiMix Container) un trīs modelēšanas programmatūru darbarīki
(AnyLogic, RunTheModel, Venism).
Loģistikas profesori no Latvijas, Igaunijas un Krievijas nolasījuši
sešas lekcijas, t. sk. divas videolekcijas, kas 540 reizes skatītas
interneta vietnē YouTube, kā arī novadījuši sešas meistarklases.

Lekcija Sanktpēterburgā Eiropas
Sadarbības dienā 2014. gada septembrī

Sagatavotas divas videoreklāmas par
loģistikas pētījumiem, kas rādītas
kinoteātros, televīzijā un interneta
vietnē YouTube. Notikušas arī divas
reklāmas kampaņas 48 Igaunijas,
Latvijas un Krievijas skolās, lai skolēnus
iepazīstinātu ar loģistikas studiju
iespējām arodskolās.
Rīgā noorganizēta vasaras skola
Igaunijas un Latvijas profesionālo
mācību iestāžu skolotājiem un
instruktoriem. Izveidojusies loģistikas
skolotāju un instruktoru pārrobežu
sadarbība, tādējādi nodrošinot vienotu
pieeju loģistikas studijām.

Noorganizēts un pārraidīts tiešsaistē Valgas Starptautiskais
loģistikas forums (Igaunija), ko noskatījušies 280 cilvēku.
Sagatavoti seši mācību palīglīdzekļi loģistikas skolotājiem.
Noorganizēti mācību braucieni uz Aizkaukāzu (Gruzija, Armēnija)
un Somiju, lai dalītos pieredzē un popularizētu loģistikas studijas.
Paaugstināta 34 profesionālo skolu skolotāju un instruktoru
profesionālā kvalifikācija loģistikā.
Tīklošanas seminārs

Pateicoties projekta interneta
vietnei un reklāmas materiāliem,
palielinājusies sabiedrības informētība
par loģistikas studiju iespējām. Pašlaik
jau 24 studenti no Latvijas, Krievijas,
Armēnijas un Gruzijas sākuši loģistikas
studijas Valgas apriņķa Profesionālās
izglītības mācību centrā.
Simulācijas, modelēšanas un IKT
programmu izmantošana paaugstina
mācību procesa kvalitāti pierobežas
reģionos Igaunijā, Latvijā un Krievijā.

Simulācijas ierīce Rīgas
Transporta un sakaru institūtā

Simulācijas ierīce (pilota kabīne)
Rīgas Transporta un sakaru institūtā

21

T&L
Profesionālās izglītības uzlabošana transporta
un loģistikas jomā

Vispārējais
projekta
mērķis

Darba tirgus potenciāla attīstīšana Latvijas un Krievijas
pierobežas reģionos transporta un loģistikas jomā, uzlabojot
un paplašinot profesionālo mācību programmu pieejamību

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Malnavas koledža (Latvija)
Pleskavas apgabala valsts budžeta izglītības iestāde “Pleskavas
Agrotehniskā koledža” (Krievija)
Akadēmiskais parks (Latvija)
Asociētie partneri:
Latvijas Autopārvadātāju nacionālā asociācija,
Pleskavas apgabala valsts uzņēmums
“Pskovpassazhiravtotrans” (Krievija),
Akciju sabiedrība “PskovStroyTrans” (Krievija),
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Avtomashservis” (Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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Autolaboratoriju jaunais aprīkojums
Pleskavas Agrotehniskajā koledžā (Krievija)

Jaunās grāmatas un mācību materiāli
par transportu un loģistiku

219 465 EUR
18 mēneši
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Automodelis izstādē “Auto 2014” Rīgā (Latvija)

Pleskavas Agrotehniskās koledžas
autolaboratorija (Krievija)

Lai izprastu pašreizējo darbaspēka, kā
arī transporta un loģistikas situāciju,
noorganizētas divas apaļā galda diskusijas,
divi neformāli tīklošanas semināri un
transporta un loģistikas konference
Malnavā ar transporta un loģistikas
nozares speciālistu piedalīšanos.

Autolaboratoriju jaunais aprīkojums

Pilnveidota profesionālā mācību
programma par mehāniskajiem
transportlīdzekļiem, kurā ietilpst pieci
studiju kursi latviešu valodā un četri –
krievu valodā. Visi moduļi ir pieejami gan
papīra formātā, gan elektroniski.
Izstrādāts jauns studiju modulis loģistikā,
kas iekļauts profesionālās izglītības
programmā latviešu un krievu valodā.
Jaunais loģistikas mācību modulis
paaugstinājis darbaspēka potenciālu un
darba kvalitāti.

Pasniedzēju mācības

Balstoties uz Moodle platformu, izstrādāta
tālmācības programma. Nodrošināta
piekļuve pilnveidotajai profesionālajai
mācību programmai Latgales un Pleskavas
reģionā. Programma ir pieejama vietnēs
www.transport-education.eu,
www.malnava.lv, www.psksht.ru.
Iegādātas jaunas iekārtas autobūves
laboratorijām: elektronikas izmēģināšanas
laboratorija Malnavas koledžā aprīkota
ar 39 laboratorijas vienībām, savukārt
autolaboratorija Pleskavas Agrotehniskajā
koledžā (Krievija) – ar 19 vienībām.
Skolu bibliotēkas Malnavā un
Pleskavā papildinātas ar 1155 jaunām
grāmatām un mācību materiāliem,
arī to elektroniskajām versijām, par

Mācību process

Mācību ekskursija uz automobiļu izstādi Frankfurtē (Vācija)

mehāniskajiem transportlīdzekļiem,
transportu, loģistiku, uzņēmējdarbību,
vadību, informācijas un komunikācijas
tehnoloģijām utt.
Mācībspēkiem noorganizēti trīs mācību
semināri, kā arī mācību ekskursija uz
automobiļu izstādi Frankfurtē (Vācija).
Palielināta akadēmiskā personāla
kompetence un kvalifikācija
mehāniskajā inženierijā un diagnostikā,
iegūtas jaunas prasmes un zināšanas par
jaunākajām tehnoloģijām un transporta
un loģistikas attīstības tendencēm.
Attīstīta un stiprināta sadarbība starp
koledžām un uzņēmumiem, transporta
asociācijām un darbiniekiem transporta
un loģistikas nozarē.
Sagatavots un izplatīts vairāk nekā
6000 informatīvo un reklāmas materiālu,
no kuriem 600 eksemplāri ir materiāli ar
mācības piedāvājumu.
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4 investors
Reģioni piesaista investorus
"Emlak Eestii" ražošanas telpu būvniecība
Kadastiku industriālajā parkā Narvā (Igaunija)

Vispārējais
projekta
mērķis

Sociālekonomiskās situācijas uzlabošana un reģiona
konkurētspējas palielināšana, piesaistot ārvalstu investīcijas

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Austrumviru apriņķa Industriālo parku attīstības
fonds (Igaunija)
Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Igaunija)
Pašvaldības fonds “Ivangorodas Ilgtspējīgas attīstības centrs”
(Krievija)
Asociētie partneri:
Ļeņingradas apgabala Patērētāju tirgus attīstības komiteja
(Krievija),
Ļeņingradas apgabala valsts iestāde “Ļeņingradas apgabala
Uzņēmējdarbības atbalsta centrs” (Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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368 735 EUR

"Westaqua-Invest" ražošanas telpu būvniecība
Kadastiku industriālajā parkā Narvā (Igaunija)

14 mēneši
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Narvas loģistikas centra būvniecība
Kadastiku industriālajā parkā (Igaunija)

Elektriskā apakšstacija ar elektrisko jaudu 8 MW
Kadastiku industriālajā parkā Narvā (Igaunija)

Izveidoti labas infrastruktūras
nosacījumi investoriem veiksmīgai
uzņēmējdarbības sākšanai Narvas
(Igaunija) un Ivangorodas (Krievija)
pierobežas reģionos.
Sagatavots Kulgu industriālā parka
(Narva, Igaunija) infrastruktūras
objektu celtniecības projekts ar
kopējo platību 132 ha un rūpnieciski
aizņemto platību 80 ha un radīti
priekšnoteikumi jaunu rūpniecības un
loģistikas uzņēmumu piesaistīšanai
Narvas Kulgu industriālajam parkam.

Seminārs uzņēmējiem
Tallinā (Igaunija)

Uzlabojot energoefektivitāti Ivangorodas biznesa inkubatora ēkā Kotovska
ielā 19, samazinātas apkures izmaksas.

Izstrādāts būvniecības projekts
ražošanas biznesa inkubatoram, kas
atradīsies Kadastiku industriālā parka
teritorijā (Narva, Igaunija).
Ierīkojot elektrisko apakšstaciju
ar jaudu 8 MW, būtiski palielināta
Kadastiku industriālā parka
konkurētspēja, jo iespējams piesaistīt
rūpniecības uzņēmumus, kam
nepieciešama lielāka jauda par
0,5 MW.

Seminārs uzņēmējiem
Sanktpēterburgā (Krievija)

Saņemti 29 pieprasījumi sniegt detalizētu informāciju par uzņēmumu
reģistrāciju, uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem un tehnisko
infrastruktūru pierobežas reģionos.
19 jauni klienti ir sākuši uzņēmējdarbību Ivangorodas un Narvas
inkubatoros. Seši ražošanas uzņēmumi ar kopējo plānoto darbinieku
skaitu 615 jau sākuši darbību reģionā.
11 ārvalstu investori ieinteresējušies par pierobežas reģioniem.
Rekonstruētais biznesa inkubators Ivangorodā
(Krievija)

Ivangorodā (Krievija) modernizēts un
labiekārtots Ļeņingradas apgabalā
vienīgais sociāli orientētais biznesa
inkubators.

Noorganizēta Igaunijas uzņēmēju vizīte uz Krieviju un Krievijas uzņēmēju
vizīte uz Igauniju, kā arī notikuši divi mārketinga semināri uzņēmējiem
Sanktpēterburgā (Krievija) un Tallinā (Igaunija).
Iegādāti divi moderni IT komplekti attālinātiem inkubatora
pakalpojumiem, Narvas un Ivangorodas inkubatoros instalēta interaktīvā
kamera, mikrofons, LSD monitors, kā arī pieejams projektors.
Par projekta rezultātiem publicēti četri raksti Igaunijas un viens Krievijas
vietējos un reģionālajos laikrakstos. Izveidota videoreklāma par
uzņēmējdarbības un loģistikas parkiem.

Lai sniegtu atbalstu jaunajiem
uzņēmējiem, Narvas un Ivangorodas
biznesa inkubatoros ierīkotas 10
jaunas darba vietas.

Pateicoties veiksmīgam projekta mārketingam, septiņi inkubatorā
nodibinātie uzņēmumi ir atraduši jaunus sadarbības partnerus un klientus.
Rekonstruētās biznesa inkubatora telpas
Ivangorodā (Krievija)
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Aktivitāte 1.2.

Transporta, loģistikas un sakaru risinājumi
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ESTLATRUS
TRAFFIC
Palielināt transporta sistēmas kapacitāti Igaunijas–
Latvijas–Krievijas starptautiskas nozīmes transporta
koridoros
Vispārējais
projekta
mērķis

Latvijas–Igaunijas–Krievijas pierobežas reģionu
transporta sistēmas ilgtspējas, iespēju un pieejamības
paaugstināšana, kā arī transporta un ceļa informācijas
infrastruktūras attīstīšana

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Biedrība “Eiroreģions “Ezeru zeme”” (Latvija)
Kārsavas pašvaldība (Latvija), Krāslavas pašvaldība (Latvija)
Rēzeknes pilsētas dome (Latvija), Preiļu pašvaldība (Latvija)
Ludzas pašvaldība (Latvija), Viļānu pašvaldība (Latvija)
Pleskavas reģionālā sabiedriskā organizācija “Peipusa ezera
projekts” (Krievija), Pleskavas apgabala administrācija
(Krievija), Krasnogorodskas rajona administrācija (Krievija),
Pitalovas rajona administrācija (Krievija), Pečoru rajona
administrācija (Krievija)
Veru pilsētas dome (Igaunija), Tartu pilsētas dome (Igaunija)

Satiksmes noteikumu
mācību laukums (Krievija)

Starptautiska kampaņa "Tēvs, māte
un es – pasargāta ģimene" Krievijā

Asociētie partneri:
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Latgales reģiona
Valsts policijas departaments (Latvija),
Ceļu satiksmes drošības direkcija (Latvija),
Rallija klubs “Ajags LATVIA” (Latvija),
Veru policijas iecirknis (Igaunija)
Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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1 849 167 EUR
30 mēneši
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Ceļu infrastruktūras
uzlabojumi Veru (Igaunija)

Ierīkoti satiksmes noteikumu mācību
laukumi Kārsavā un Rēzeknē, Pleskavā,
Krasnogorodskā un Pitalovā (Krievija),
kā arī Veru (Igaunija). Kopā 6325 m2 lielā
teritorija aprīkota ar septiņiem praktisko
mācību komplektiem, 30 mācību materiālu
komplektiem un vienu testēšanas
komplektu.
Pateicoties pārrobežu teritorijās ierīkotajiem
satiksmes noteikumu mācību laukumiem,
palielinājušās bērnu zināšanas par satiksmes
noteikumiem.
Paaugstinājusies sabiedrības izpratne par
satiksmes drošību. Vairāk nekā 22 000
cilvēku ir piedalījušies četrās satiksmes
drošības aktivitātēs, divās kampaņās un
četrās mācību vizītēs.
Noorganizēts trīs dienu starptautisks
forums “Drošais ritenis”, kurā piedalījās
72 velosipēdisti.
Sarīkotas četras starptautiskas aktivitātes:
• “Pārzini satiksmes noteikumus ārzemēs” –
piedalījās 5000 šoferu un ceļotāju;
• “Tēvs, māte un es – pasargāta ģimene” –
piedalījās 12 000 bērnu;
• “Mīli dzīvi” – iesaistījās 120 jauno šoferu;
• “Guli un brauc!” – piedalījās 2500 šoferu,
kas šķērsoja divas reizes Latvijas un
Krievijas robežu un vienu reizi Igaunijas
un Krievijas robežu.

pieturu ierīkošana, 60 ceļa zīmju un 4 pilsētas
aicinājuma zīmju uzstādīšana, 4 inteliģentās
transporta sistēmas (ITS) komplektu ierīkošana,
3 atpūtas vietu labiekārtošana, 4 informācijas
stendu uzstādīšana, 9 krustojumu apgaismošana.
Lai nodibinātu kontaktus, iepazīstinātu ar
aprīkojumu, testētu jaunās autovadīšanas sistēmas
un apmācītu drošai braukšanai ekstremālos
apstākļos, četrās mācību vizītēs 15 par satiksmes
drošību atbildīgajiem pārstāvjiem (no Igaunijas,
Latvijas, Krievijas) tika izsniegta rokasgrāmata un
tīmekļa katalogs “Inovatīvs ielu dizains – ilgtspējīga
transporta un publiskās telpas attīstība Igaunijas,
Latvijas un Krievijas pierobežu pilsētās”.
Starptautiska kampaņa "Mīli dzīvi" Višgorodā (Krievija)

Ceļu infrastruktūras uzlabojumi Viļānos

Ceļa rekonstrukcija
Pitalovā (Krievija)

Starptautiska kampaņa "Tēvs, māte un es –
pasargāta ģimene" Rēzeknē

Lai palielinātu satiksmes drošību
autovadītājiem un kājāmgājējiem,
veikti uzlabojumi satiksmes un ceļu
informācijas infrastruktūrā 12 Igaunijas,
Latvijas un Krievijas ciematos, kuri
atrodas starptautiskas nozīmes
stratēģisku satiksmes ceļu tuvumā.
Uzlabojumi veikti 49,09 km lielā
attālumā no tranzīta ielām, tostarp:
ceļa seguma rekonstrukcija, ielu
apgaismojuma ierīkošana, trīs
autostāvvietu un gājēju ceļu
rekonstrukcija, ielu marķēšana,
aizsargbarjeru uzstādīšana, 13 autobusa

Rekonstruētā ceļa atklāšana Ludzā

Stiprināta sadarbība starp Latgales plānošanas
reģiona, Dienvidigaunijas un Pleskavas
apgabala (Krievija) policiju un atbildīgajiem
par satiksmes drošību.
Samazinājies negadījumu skaits, ko
izraisa pārgurums, agresīva braukšana,
nepietiekamas zināšanas par satiksmes
drošību, slikta ceļu infrastruktūra un
nepietiekams skaits ceļa zīmju.
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ICT Baltic
Baltijas IKT platforma
Demo centrs Rīgā
Vispārējais
projekta
mērķis

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) rīku
apmaiņa, jaunu e-pārvaldes pakalpojumu un komunikāciju
attīstība pierobežas reģionos

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Nekomerciālās partnerības ziemeļrietumu fonda servisa
centrs (Krievija)
Eiropas un Krievijas partnerība inovāciju attīstībai (Krievija)
Sanktpēterburgas Krievijas Federācijas Zinātņu akadēmijas
Informātikas un automatizācijas institūts (SPIIRAS) (Krievija)
Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris (Latvija)
NGO ICT Demo Center (Igaunija)
Tartu Zinātniskais parks (Igaunija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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1 524 036 EUR
36 mēneši
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Demo centrs Rīgā

IT izstāde "Riga
Comm 2014"

Inovāciju forums Krievijā

Projektā izstrādāti un pārbaudīti 19
dažādi e-pakalpojumi e-biznesa un
e-valdības sektoriem, kas turpmāk
tiks demonstrēti un popularizēti
Demo centros. Tāpat izstrādāti
145 dažādi citi e-risinājumi Demo
centros.
Modernizēts Demo centrs
Ziemeļigaunijā. Atvērti trīs jauni
Demo centri Sanktpēterburgā,
Rīgā un Dienvidigaunijā un
aprīkoti ar modernāko datoru un
demonstrācijas tehniku.

Demo centrs
Sanktpēterburgā (Krievija)

Izveidots Demo centru tīkls (Tallina,
Tartu, Rīga, Sanktpēterbuga), lai
pilnvērtīgi varētu prezentēt dažādos
e-pakalpojumus.
Izmantojot e-risinājumus, valsts
iestādēm ir iespēja noteikt
iedzīvotāju pieprasītākos un biežāk
lietotos e-pakalpojumus pierobežas
reģionos.

Demo centrs
Sanktpēterburgā (Krievija)

Demo centrs Rīgā

Vairāk nekā 5000 interesentu no 115 valstīm
apmeklējuši Demo centrus, novadīti 37 mācību
semināri un sagatavotas trīs videoreklāmas.
Modernākās IKT pieejas un risinājumi
prezentēti valsts iestādēm un uzņēmējiem.
Sadarbības partneri nodibinājuši labus kontaktus
ar citiem Demo centriem un IKT klasteriem
dažādās Eiropas Savienības valstīs un ārpus tās.
Dalība piecās starptautiskās IKT izstādēs Rīgā,
Tallinā, Tartu un Sanktpēterburgā.

Palielinājusies moderno IKT
izmantošana sadarbības
reģionu institūcijās, tādējādi
veicinot uzņēmējdarbības
attīstību un atvieglojot
darbu izglītības iestādēm,
sabiedriskajām organizācijām,
kā arī vietējiem un pārrobežu
reģionu iedzīvotājiem.
Demo centrs
Tartu (Igaunija)

Demo centrs
Tartu (Igaunija)
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Aktivitāte 1.3.

Tūrisma attīstība
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EBLER
Izbaudi labāko Latvijā, Igaunijā un Krievijā
Tūrisma izstāde "TourEst"
Tallinā (Igaunija)
Vispārējais
projekta
mērķis

Tematisko tūrisma maršrutu “Nacionālā virtuve“ un
“Atpūta ģimenēm ar bērniem“ izveide un atpazīstamības
veicināšana, kā arī ilgtermiņa sadarbības izveidošana starp
tūrisma organizācijām Latvijā, Igaunijā un Krievijā

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Latvijas Kempingu asociācija (Latvija)
Ļeņingradas apgabala Sporta tūrisma reģionālā sporta
federācija (Krievija)
Igaunijas Karavānu klubs (Igaunija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)

264 304 EUR
21 mēnesis
Tūrisma izstāde "Vakantiebeurs"
Utrehtā (Nīderlande)
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Eiropas Sadarbības
diena Limbažos

Izveidoti divi jauni tūrisma maršruti
ģimenēm ar bērniem un nacionālās
virtuves baudīšanai Igaunijā, Latvijā un
Krievijā (Sanktpēterburgā un Ļeņingradas
apgabalā).
Sagatavoti un izdalīti ceļveži un maršrutu
kartes angļu, igauņu, latviešu, krievu un
vācu valodā.
Ceļvedī popularizēti 204 tūrisma uzņēmumi.

Projekta seminārs
Sanktpēterburgā (Krievija)

Projekta komanda piedalījusies 12
starptautiskās tūrisma izstādēs Latvijā,
Igaunijā, Krievijā, Lietuvā, Vācijā un
Nīderlandē.

Eiropas Sadarbības diena
Limbažu novadā

apgabala Sporta tūrisma reģionālo
sporta federāciju un Igaunijas Karavānu
klubu.
Popularizēts kempinga koncepts
Igaunijā, Latvijā un Krievijā.

Noorganizēti divi semināri vietējiem
uzņēmējiem Latvijā un Krievijā un sarīkoti
divi semināri tūrisma profesionāļiem Latvijā
un Igaunijā.
Noslēgts nākotnes sadarbības līgums starp
Latvijas Kempingu asociāciju, Ļeņingradas
Tūrisma izstāde
"Balttour" Rīgā

Pateicoties izveidotajai mājaslapai,
apmeklētajām tūrisma izstādēm un
iespiestajiem materiāliem, vismaz
600 000 cilvēku ir informēti par diviem
jauniem tūrisma maršrutiem, kā arī
atpūtas un kempinga iespējām projekta
teritorijā Igaunijā, Latvijā un Krievijā.
Palielinoties tūristu skaitam reģionā,
palielinājušās arī uzņēmējdarbības
iespējas 531 vietējam mazajam tūrisma
uzņēmējam Igaunijā, Latvijā un Krievijā.
150 tūrisma nozares profesionāļu
Igaunijā, Latvijā un Krievijā semināros
ir informēti par jaunajiem tūrisma
maršrutiem.

Tūrisma izstāde
"Piedzīvojums" Viļņā (Lietuva)

Projekta maršruta karte
Igaunijā, Latvijā un Krievijā
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EHNGR
Pētot šaursliežu dzelzceļa vēsturi

Vispārējais
projekta
mērķis

Dzelzceļa vēstures izpēte un tūrisma informācijas
pieejamības palielināšana Igaunijā un Krievijā

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Tiri lauku pašvaldība (Igaunija)
NVO “Imperatorskii vokzal” (Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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214 868 EUR

Mācību ekskursija uz
Dzelzceļa muzeju Igaunijā

24 mēneši
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Grāmata par
dzelzceļa vēsturi

Veikti priekšdarbi Tiri Dzelzceļa
muzeja izveidei Tiri pilsētā Igaunijā:
izstrādāts muzeja koncepts,
veikta priekšizpēte, pārdomāta
mārketinga stratēģija, sagatavota
provizoriskā muzeja dizaina tehniskā
dokumentācija, iegādāts prezentācijas
aprīkojums.
Veikti priekšdarbi dzelzceļa izstādes
izveidei Sanktpēterburgā: izstrādāts
koncepts, veikta priekšizpēte,
sagatavots izstādes plāns, kā arī
izstrādāta izstādes dizaina koncepcija
un izraudzīti eksponāti dzelzceļa
izstādei.

Projekta reklāma
izstādē Latvijā

Parakstīts sadarbības līgums starp
Tiri lauku pašvaldību, Igaunijas
Dzelzceļa muzeju, Edelaraudtee
Infrastruktuuri AS un Tiri
Dzelzceļa muzeju.

Tiri lauku pašvaldība sadarbībā
ar NVO „Imperatorskii vokzal”
izstrādājušas kopīgu tūrisma
stratēģiju Tiri Dzelzceļa muzejam un
dzelzceļa izstādei Sanktpēterburgā.
Sarakstīta grāmata angļu un krievu
valodā par dzelzceļa vēsturi “No
Sanktpēterburgas līdz Tallinai ar
vilcienu” . Grāmatas autors ir slavens
igauņu rakstnieks Tīts Prūli (Tiit Pruuli).
Pēc grāmatas „No Sanktpēterburgas
līdz Tallinai ar vilcienu” pozitīvās
reklāmas topošajam Tiri Dzelzceļa
muzejam saziedoti eksponāti.

Projekta logo

Noorganizēti divi mācību
braucieni uz dzelzceļa muzejiem
Igaunijā un Sanktpēterburgā
2012. un 2013. gadā.
Eiropas Sadarbības
dienas seminārs

Lai veicinātu sadarbību tūrisma
nozarē starp Igaunijas un
Krievijas uzņēmējiem, Tiri pilsētā
Igaunijā noorganizēts seminārs.
Izveidots veiksmīgs korporatīvais
stils un projekta mājaslapa
(igauņu, krievu un angļu valodā),
kas nākotnē tiks izmantoti Tiri
Dzelceļa muzeja vajadzībām –
www.railwaymuseum.ee.

Projekta atklāšanas pasākums
Igaunijā 2012. gadā
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EstRusFortTour-2
Unikālā Igaunijas un Krievijas cietokšņu ansambļa
kā vienota tūrisma objekta attīstība. II posms

Vispārējais
projekta
mērķis

Narvas un Ivangorodas cietokšņu kompleksa attīstība par
vienotu tūrisma objektu un reģiona unikālā vēsturiskā
mantojuma saglabāšana

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Narvas pašvaldība Pilsētas attīstības un ekonomikas
departaments (Igaunija)
Pašvaldības organizācijas “Ļeņingradas apgabala
Kingisepas pašvaldības rajona Ivangorodas pilsēta”
administrācija (Krievija)
Narvas muzejs (Igaunija)
Asociētie partneri:
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības pārvalde
(Igaunija),
Austrumviru apriņķa pārvalde (Igaunija),
Ļeņingradas apgabala Kultūras komiteja (Krievija),
Kingisepas pilsētas administrācijas Kultūras, sporta un
jaunatnes politikas komiteja (Krievija), Ļeņingradas
apgabala valsts kultūras institūts “Muzeju aģentūra”
(Krievija), Nodibinājums “Narvas muzejs” (Igaunija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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Narvas
Ivangorodas
Parkingunarea
in Pskovskaja street in Pechory for tourist
cietokšņu
buses andkomplekss
cars before reconstruction (Russia)

Rekonstruētā
Narvas
cietokšņa
Parking area in
Pskovskaja
street in Pechory for tourist
atklāšana
buses andIgaunijā
cars before reconstruction (Russia)

1 775 020 EUR
32 mēneši
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Svobodykonference
square in Pechory town before
Projekta
reconstruction
Narvā
(Igaunija) (Russia)

Uzlaboti ceļi uz Narvas un Ivangorodas
cietokšņu kompleksu, tādējādi
nodrošinot tūristiem, vietējiem
iedzīvotājiem, ģimenēm ar bērniem un
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ērtu
piekļuvi cietoksnim.
Modernizēts Ivangorodas cietokšņa
piebraucamais ceļš, nobrauktuve
un 90 m garais kāpums uz cietoksni,
izveidotas stāvvietas un publiskās
tualetes, veikta apzaļumošana un
ierīkota videonovērošanas sistēma.

Rekonstrukcijas darbi
Ivangorodas cietoksnī (Krievija)

Eiropas Sadarbības diena Narvā un Ivangorodā

Tūrisma kompānijas iekļāvušas
informāciju par Narvas un
Ivangorodas cietokšņu kompleksu
un audioekskursiju savos tūrisma
piedāvājumos. Noorganizētas trīs
izstādes, konference un divi liela
mēroga pasākumi plašākai publikai.

Rekonstruēta un labiekārtota piekļuves
teritorija Narvas cietoksnim.
Aprakstīti 67 tūrisma objekti Narvā un
Ivangorodā, leģendas un stāsti par Narvu
un Ivangorodu iekļauti audioekskursijās.
Bezmaksas lejupielādēšanai ir pieejama
audioekskursija trīs valodās – igauņu,
krievu un angļu.
Modernizētā infrastruktūra Narvā (Igaunija)

Sagatavotas 14 televīzijas un
radio programmas, noorganizētas
preses konferences, kā arī
sarīkotas projekta reklamēšanas
tūres žurnālistiem un tūrisma
kompānijām.
Pateicoties ciešai sadarbībai un
kopīgiem pasākumiem, plaši
reklamēti pārrobežu reģioni, un tie
ieguvuši lielāku atpazīstamību.
Vietējiem un tuvāko reģionu
iedzīvotājiem pieejami daudzveidīgi
informatīvie materiāli par Narvas un
Ivangorodas cietokšņu kompleksu.

Apbalvojums "Skaistākā Igaunijas
māja 2014" Narvas pils parkam

Rekonstruētā infrastruktūra Narvā (Igaunija)
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River
Promenades II
Vēsturiskās upmalas aizsardzības zonas
attīstība Narvā (Igaunija) un Ivangorodā
(Krievija). II posms
Vispārējais
projekta
mērķis

Integrēta apbūve un uzlabojumi vēsturiskajām
promenādes zonām Narvā Igaunijā un Ivangorodā Krievijā

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Narvas pašvaldības Pilsētas attīstības un ekonomikas
departaments (Igaunija)
Pašvaldības organizācijas “Ļeņingradas apgabala
Kingisepas pašvaldības rajona Ivangorodas pilsēta”
administrācija (Krievija)
Asociētie partneri:
Kingisepas pilsētas administrācijas Kultūras, sporta un
jaunatnes politikas komiteja (Krievija),
Austrumviru apriņķa pārvalde (Igaunija),
Igaunijas Vides pārvalde (Igaunija),
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības pārvalde
(Igaunija),
Nodibinājums “Narvas muzejs” (Igaunija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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Ivangorodas promenādes
atklāšana (Krievija)

Jaunuzbūvētā upes promenāde
Ivangorodā (Krievija)

1 688 875 EUR
26 mēneši
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Upes promenādes
atklāšana Narvā (Igaunija)

Pierobežu upes zonas Narvā un Invangorodā
pārveidotas par pievilcīgiem un pilsētas
iedzīvotājiem un viesiem pieejamiem tūrisma
objektiem.
Ivangorodas promenādes ziemeļu daļā
rekonstruēts Makšķernieku tirgus, kas atrodas
Narvas upes krastā.
Rekonstruēta Narvas cietokšņa augšējās
promenādes daļa.

Upes promenādes
atklāšana Narvā (Igaunija)

Narvas un Ivangorodas promenāžu svinīgo
atklāšanu 2014. gada februārī apmeklēja
Igaunijas Iekšlietu ministrijas pārstāvji,
Ļeņingradas apgabala gubernators, tūrisma
kompāniju pārstāvji, žurnālisti, visi interesenti,
kā arī iespējamie investori.
Noorganizētas piecas Krievijas finanšu
institūciju un privāto investoru tikšanās.
Potenciālie investori vienojušies attīstīt
Ivangorodas promenādi un atbalstīt tās tālāko
Būvdarbi Narvā
(Igaunija)

Upes promenāde
Ivangorodā (Krievija)

būvniecību. Noslēgti divi līgumi ar
investoriem par jaunizveidotās gājēju
joslas labiekārtošanu Ivangorodā.
Pateicoties pārrobežu sadarbībai un
kopīgi noorganizētajiem pasākumiem,
reģioni ieguvuši plašu atpazīstamību.
Lai popularizētu atjaunotās
promenādes, kā arī Narvas un
Ivangorodas kultūru un vēsturi,
sagatavotas vairākas preses relīzes un
publikācijas, raksti avīzēs un tūrisma
žurnālos, kā arī sarīkotas preses
konferences un televīzijas un radio
pārraides.
Gidiem, tūrisma nozarē strādājošajiem
un vietējiem iedzīvotājiem sniegta
informācija par tūrisma iespējām
projekta reģionos un valstīs.
Stiprināta pārrobežu sadarbība starp
Narvu un Ivangorodu, kā arī apspriestas
kopējas sadarbības iespējas nākotnē.

Upes promenādes būvniecība
Narvā (Igaunija)

Būvdarbi
Ivangorodā (Krievija)
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SVS ACTIVETOUR
Vides izveidošana tūrisma attīstībai
Veru (Igaunija), Siguldā (Latvija) un
Sanktpēterburgā (Krievija)
Vispārējais
projekta
mērķis

Sporta un aktīvās atpūtas tūrisma popularizēšana,
Siguldas, Veru un Sanktpēterburgas piepilsētas teritorijās
ierīkojot sporta un aktīvās atpūtas centrus

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Siguldas novada dome (Latvija)
Sanktpēterburgas Fiziskās kultūras un sporta komiteja
(Krievija)
Veru pilsētas vadība (Igaunija)
Sanktpēterburgas valsts autonomais uzņēmums “Sporta
būvju pārvaldības direkcija” (Krievija)
Sanktpēterburgas valsts autonomais uzņēmums
“Nacionālo sporta komandu treniņu centrs” (Krievija)
Asociētais partneris:
Asociācija “A2” (Latvija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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Projekta
Parking dalība
area inprogrammas
Pskovskaja street in Pechory for tourist
ikgadējā
pasākumā
Siguldā
(Latvija) (Russia)
buses and
cars before
reconstruction

Slēpošanas
sacensības
Parking area
in Pskovskaja street in Pechory for tourist
Sanktpēterburgā
(Krievija)
buses and cars before
reconstruction (Russia)

1 664 856 EUR
33 mēneši
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Svobody square in Pechory town before
Slēpošana
reconstruction
(Russia)
Laurenčos
(Latvija)

Sporta pasākums
Sanktpēterburgā (Krievija)

Sporta un aktīvās atpūtas centrā „Laurenči”
Siguldā un atpūtas centrā “Kubija” Veru
(Igaunija) ierīkoti sporta un aktīvās atpūtas
tūrisma objekti, savukārt pie esošajām
slēpošanas trasēm Sanktpēterburgā (Krievija)
izveidotas divas ēkas servisa nodrošināšanai:
• sporta un aktīvās atpūtas centrā „Laurenči”
izveidota 1,1 km gara saldētā slēpošanas
trase (kā daļa no plašākas 1,4 km
slēpošanas trases), stadions un servisa ēka;
• atpūtas centrā „Kubija” renovēti un
labiekārtoti volejbola un rokasbumbas
sporta laukumi, spēļlaukumi un celiņi;

Slēpošanas trase Siguldā

Servisa ēkas būvniecība
Sanktpēterburgā (Krievija)

• Kūrorta un Primorskas rajonā
Sanktpēterburgā uzbūvētas un
labiekārtotas divas servisa ēkas.
Šajos centros nodrošināts sporta un servisa
aprīkojums:
• sniega ražošanas un uzturēšanas iekārtu
komplekss un 16 slēpošanas komplekti
sporta un aktīvās atpūtas centrā „Laurenči”;
• traktors ceļu uzturēšanai un fitnesa
komplekss atpūtas centrā „Kubija”;
Atpūtas centrs “Laurenči”
Siguldā (Latvija)

• 30 slēpošanas komplekti
(ar ietvariem, nūjām un
zābakiem) un 32 velosipēdi
Sanktpēterburgas servisa ēkās.
Noorganizēti 14 sporta pasākumi:
trīs skrituļslēpošanas, divas
triatlona, divas riteņbraukšanas,
divas slēpošanas, divas
orientēšanās un vienas badmintona
sacensības, kā arī skriešanas treniņš
interesentiem un kalnu maratons.
Svobody
square in
Pechory town before
Sniega pūšanas
mašīna
reconstruction
(Russia)
Siguldā (Latvija)

Svobody square in Pechory town before
reconstruction (Russia)

Par sporta un aktīvās atpūtas iespējām sagatavotas vairākas
brošūras, preses relīzes un dažādi reklāmas materiāli, kā arī
izveidotas īsfilmas latviešu, igauņu, krievu un angļu valodā.
Sporta un aktīvās atpūtas objekti pieejami gan
sportistiem, gan ikvienam interesentam Siguldā, Veru un
Sanktpēterburgā.
Siguldas novada, Veru apriņķa un Sanktpēterburgas
pašvaldības sagatavojušas vienotu sporta un aktīvās atpūtas
tūrisma stratēģiju, kā arī veicinājušas sporta organizāciju
sadarbību.
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Tour
Ceļojums pa Latgali un Pleskavu
Zvirgzdenes ezers
Ludzā Latgalē

Vispārējais
projekta
mērķis

Sadarbības attīstība un pastāvīga sadarbības tīkla
izveidošana tūrisma nozarē starp Latgales reģionu un
Pleskavas apgabalu

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Latgales plānošanas reģions (Latvija)
Latgales Reģionālās attīstības aģentūra (Latvija)
Pleskavas apgabala Kultūras pārvaldes valsts komiteja
(Krievija)
Pleskavas Tūrisma attīstības centrs (Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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1 603 521 EUR
27 mēneši
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Ierīkotais spēļlaukums
Čerjohā Pleskavā

Ludzas pils
mobilā lietotne

Svātūnes ezers
Baltinavā Latgalē

Izveidoti pieci jauni tematiskie tūrisma
maršruti – sakrālais, amatniecības,
lauku, dabas un kultūras mantojuma
maršruts.
Uzlabota infrastruktūra Baltinavas,
Balvu un Viļakas tūrisma objektos.
Ierīkots bērnu spēļlaukums pie Kovšu
ezera Rēzeknē. Labiekārtotas tūrisma
vietas Pleskavas apgabala Pitalovā,
Palkinā, Ostrovā, Pečoros un Latgales
reģionā Aglonā, Dagdā, Ludzā,
Riebiņos, Ciblā un Zilupē.

Projekta brošūras

Kartes

Izveidota karte ar 10 populārākajiem
Latgales un Pleskavas tūrisma objektiem,
tā izplatīta deviņās starptautiskās tūrisma
izstādēs.

Noorganizētas astoņas radošās
darbnīcas tūrisma profesionāļiem,
pašvaldību pārstāvjiem un citiem
tūrisma nozarē iesaistītajiem.

Izveidota mobilā lietotne “Ludzas pils”.

Vismaz 192 tūrisma nozares
profesionāļi un pašvaldību pārstāvji
ieguvuši jaunas zināšanas par tūrisma
maršrutiem un iepazinušies ar
starpreģionālā tūrisma mārketinga
aktivitātēm.

Noorganizēta mārketinga kampaņa
“Sirsnīgi”.
Izveidojusies veiksmīga sadarbība starp
Latgali un Pleskavas apgabalu tūrisma
nozarē, un tā joprojām tiek attīstīta.
Projekta
dalība izstādē

Brošūra "Latgale"
airBaltic lidmašīnā

Sanktpēterburgas tūroperatoru un žurnālistu
reklāmbraucieni pa Latgali

Lai veicinātu tūrisma aktivitātes,
palielināta Pleskavas Tūrisma attīstības
centra kapacitāte.
Sanktpēterburgas tūroperatoriem un
žurnālistiem noorganizētas divas piecu
dienu maršrutu popularizēšanas tūres pa
Latgali.

Apmēram 3 miljoni iedzīvotāju informēti
par apvienotajiem Latgales un Pleskavas
tūrisma maršrutiem.

Sagatavota un četrās valodās (latviešu,
krievu, igauņu un angļu) izplatīta brošūra
“Krievija sākas šeit”.

Paaugstinājusies drošība 15 atpūtas vietās,
kas atrodas ūdenstilpņu tuvumā (projekta
norises otrajā gadā par 10 % samazinājies
traumu skaits un nāves gadījumi).

Sagatavota un izplatīta brošūra “Latgale
vieno”; 20 000 eksemplāru izdalīti uz
Air Baltic klāja vairāk nekā 3 100 lidojumos
uz 41 galamērķi.

2014. gada pirmajā pusē Latgalē vērojams
3 % apmeklētāju pieaugums tūrisma
vietās un 30 % pieaugums tūristu skaitam.
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VIA HANSEATICA
Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus
pārrobežu VIA HANSEATICA tūrisma maršruta izstrādē

Vispārējais
projekta
mērķis

Kopīgas Via Hanseatica tūrisma paketes un moduļu izstrāde, spēcīgas
starptautiskas partnerības izveidošana un uzlabota pieejamība tūrisma
objektiem un pakalpojumiem Via Hanseatica reģionos Igaunijā, Latvijā
un Krievijā

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Vidzemes plānošanas reģions (Latvija)
Ļeņingradas apgabala Kultūras pārvaldes komiteja (Krievija)
Starptautiskais sociālo un ekonomikas pētījumu centrs “Leontief centrs”
(Krievija)
Valgas apriņķa Attīstības aģentūras fonds (Igaunija)
Tartu apriņķa Tūrisma fonds (Igaunija)
Jegevas apriņķa Attīstības un uzņēmējdarbības centrs (Igaunija)
Austrumviru apriņķa Uzņēmējdarbības centra fonds (Igaunija)
Kocēnu novada dome (Latvija)
Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” (Latvija)
Siguldas novada dome (Latvija)
Strenču novada dome (Latvija)
Valkas dome (Latvija)
Valmieras pilsētas dome (Latvija)
Paluperas dome (Igaunija)
„Luke Manor” fonds (Igaunija)
Jegevas dome (Igaunija)
Sāres dome (Igaunija)
Avinurmes dome (Igaunija)
Kopējais

izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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Asociētie partneri:
Vidzemes Tūrisma asociācija (Latvija),
Ļeņingradas apgabala Fizkultūras, sporta un tūrisma komiteja (Krievija),
Pašvaldības organizācijas “Ļeņingradas apgabala Kingisepas
pašvaldības rajona Ivangorodas pilsēta” administrācija (Krievija)
Kingisepas pilsētas administrācijas Kultūras, sporta un jaunatnes
politikas komiteja (Krievija),
Gatčinas rajona pašvaldības administrācija (Krievija),
Valgas apriņķa pārvalde (Igaunija),
Tartu apriņķa pārvalde (Igaunija),
Jegevas apriņķa pārvalde (Igaunija),
Austrumviru apriņķa pārvalde (Igaunija),
Valgas apriņķa Vietējo pašvaldību savienība (Igaunija),
Tartu apriņķa Vietējo pašvaldību savienība (Igaunija),
Helmes pašvaldības pārvalde (Igaunija),
Hummuli pašvaldības pārvalde (Igaunija),
EELC Hargla draudze (Igaunija),
Otepē pašvaldības pārvalde (Igaunija),
Neo pašvaldības pārvalde (Igaunija),
Palas pašvaldības pārvalde (Igaunija),
Sillamē pilsētas dome (Igaunija),
Mētaguzes pašvaldības pārvalde (Igaunija),
Rīgas plānošanas reģions (Latvija)
1 763 552 EUR
39 mēneši

Attīstīta Via Hanseatica (VH) tūrisma pakete,
kurā ietilpst tūrisma objekti un pakalpojumi
Igaunijā, Krievijā un Latvijā. Objekti ir iekļauti
interaktīvajā tīmekļa kartē un maršruta
plānotājā.
Via Hanseatica maršrutā iekļauti 786 tūrisma
objekti ar piedāvātajiem pakalpojumiem un
atrakcijām.
Uzlabota pieejamība VH objektiem un
pakalpojumiem – labiekārtoti 12 objekti
un 11 infrastruktūras objektiem piesaistītas
investīcijas.

VH ceļotāja gids

Izveidoti un VH ceļojumu plānotājā iekļauti
12 maršruti, to skaitā arī trīs tematiskie –
“Ģimenes prieks”, “Satikt cilvēkus un sveikt
kultūras”, “Piedzīvojums dabā”.
Paaugstinātas speciālistu profesionālās
zināšanas un atbalsts tūrisma un reģionālajai
attīstības plānošanai.
70 profesionāli gidi popularizē VH maršrutu,
regulāri vedot tūristu grupas uz VH
objektiem.
Visā Via Hanseatica maršrutā uzstādītas
314 ceļa zīmes, 56 objektu norādes un
22 informācijas stendi.
Ir izstrādāta VH mobilā lietotne un audiogids,
kas atbalsta ceļošanu VH teritorijā.
Izdoti un izplatīti VH ceļotāju materiāli
(kartes, informatīvie izdevumi), lai atvieglotu
ceļojumu plānošanu un nodrošinātu
pozitīvu ceļošanas pieredzi.

VH mobilā lietotne
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Izstāde Somijā
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VH kartes projekta
dalībnieku rokās

Informācija par VH žurnālā
"National Geographic"

E-grāmatas formā publicēts VH ceļošanas gids
(piecās valodās), tas pieejams bez maksas
lejupielādei vienā no lielākajiem e-grāmatu
veikaliem “Rahva Raamat” Igaunijā.
Sagatavota gidu mācību metodoloģija,
tādējādi visās trīs valstīs nodrošinot vienādu
pieeju mācībām.
Izveidota datubāze, kurā apkopota
informācija par VH pakalpojumu sniedzējiem,
gidiem, tūrisma operatoriem un tūrisma
speciālistiem Igaunijā, Latvijā, Krievijā.
VH ir piedalījies četrās starptautiskās tūrisma
izstādēs Helsinkos (Somija), Tallinā (Igaunija)
un Hamburgā (Vācija).
Izveidota spēcīga starptautiska partnerība
(sadarbība) ar reģionālajām un vietējām varas
iestādēm, uzņēmēju un tūrisma attīstības
organizācijām VH apgabalā Igaunijā, Latvijā
un Krievijā.

Projekta komanda

Izmantojot mērķtiecīgus mārketinga
pasākumus, palielinājusies gan informētība
par VH tūrisma reģioniem, objektiem un
pakalpojumiem, gan tūrisma nozares
ieņēmumi.
Ir sagatavoti astoņi VH reklāmas videoklipi –
pieci tematiskie un trīs valstij specifiskie, ko
var izmantot plašsaziņas līdzekļos, sociālajos
medijos, izstādēs, prezentācijās.
Izveidojot interaktīvo daudzvalodu tīmekļa
lapu un mobilo lietotni, palielinājusies VH
informācijas pieejamība virtuāli.

Skārienjutīgais
informācijas stends

Tūrisma pakalpojumu
sniedzēju mācības

VH noslēguma konferencē pārstāvji no
Krievijas, Igaunijas un Latvijas valsts iestādēm
parakstīja sadarbības līgumu un apņēmās
turpināt Via Hanseatica attīstību.
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II PRIORITĀTE

Kopīgie izaicinājumi

Prioritāte veicina kopīgu darbību vides un dabas resursu
aizsardzībā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un
sekmēšanā, kā arī enerģijas efektivitātes uzlabošanā
50
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Aktivitāte 2.1.

Kopīgas darbības, kas vērstas uz vides un dabas resursu aizsardzību
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AQUA LIFE
Ūdensvides aizsardzība un zaļā dzīvesveida
popularizēšana Latvijas un Krievijas
pierobežas reģionos
Vispārējais
projekta
mērķis

Palielināt robežteritoriju pievilcību, izmantojot vienotu
pieeju vides mācībā, pieredzes apmaiņu un kopīgus
risinājumus, lai uzlabotu vides situāciju publiskajās,
mākslīgi radītajās un dabiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un
Krievijā

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Biedrība „Eiroreģions “Ezeru zeme”” (Latvija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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Riebiņu novada dome (Latvija)
Dagdas novada dome (Latvija)
Preiļu novada dome (Latvija)
Ilūkstes novada dome (Latvija)
Līvānu novada dome (Latvija)
Daugavpils novada dome (Latvija)
Sebežas rajona pārvalde (Krievija)
Pečoru pilsētas administrācija (Krievija)
Pitalovas rajona pārvalde (Krievija)
Pleskavas apgabala pārvalde (Krievija)

Pasākums
"Zaļā
Sebežā
Parking area
in laboratorija"
Pskovskaja street
in Pechory for tourist
Pleskavas
(Krievija)
buses andapgabalā
cars before
reconstruction (Russia)

Pasākums
“Zaļā
Parking area
in Pskovskaja street in Pechory for tourist
laboratorija”
Ilūkstē
buses and cars
before reconstruction (Russia)

460 915 EUR
24 mēneši
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Svobody
in Pechory town before
Pļavu
ielassquare
dīķis pēc
reconstruction (Russia)
labiekārtošanas
(Latvija)

Vasaras nometne "Ekodzīves
skola" Sebežā (Krievija)

Labiekārtotas trīs Latvijas ūdenstilpnes
ar kopējo platību 1,12 ha – labiekārtoti
Pļavu ielas dīķis un Bebrenes dīķis,
savukārt Luknas ezera krasts attīrīts.
Latgalē un Pleskavas apgabalā
(Krievija) pie publiskajām
ūdenstilpnēm izvietoti 57 atkritumu
konteineri un 7 koka platformas
atkritumu konteineri.
Četrās Latvijas pašvaldībās un sešās
Krievijas pašvaldībās kopumā notika
10 mobilie “Zaļās laboratorijas”
pasākumi, un tos apmeklēja 250
vietējo iedzīvotāju.

LIFE” , kas demonstrēts skolās, parādot atšķirības starp
tīrām un netīrām ūdenstilpnēm (krievu un latviešu valodā).
Latvijā 15 partnerpašvaldību speciālistiem noorganizēts
divu dienu mācību seminārs par mākslīgo un
dabisko ūdenstilpņu saglabāšanu un to ilgtspējīgu
apsaimniekošanu.
Sagatavoti astoņi tehniskie projekti tālākiem
ūdenstilpņu labiekārtošanas un attīrīšanas darbiem
Krievijā un Latvijā.

Ūdenstilpnes
krastain Pechory town before
Svobody square
sakopšanas
kolektīvs
Preiļos
reconstruction
(Russia)

Noorganizētas divas vasaras nometnes
“Ekodzīves skola” par vides aizsardzību
un zaļās domāšanas popularizēšanu
Preiļos un Sebežā (Krievija), ko
apmeklēja 67 bērni vecumā no 12 līdz
14 gadiem.
Lai sakoptu 26 ūdenstilpņu krastus un
teritoriju, tika izveidoti 11 sakopšanas
kolektīvi Latvijā un 15 – Krievijā, darbos

Ierīkotie
atkritumu
Svobody
square in Pechory town before
konteineri
Latvijā (Russia)
reconstruction

Vasaras
nometne
Svobody
square in Pechory town before
Sebežā
(Krievija)(Russia)
reconstruction

iesaistot 1139 vietējos iedzīvotājus, līdz
ar to atkritumu daudzums ūdenstilpņu
tuvumā ir samazinājies.
Uzlabots publisko, mākslīgi radīto un
dabisko ūdenstilpņu vizuālais izskats
un vides stāvoklis Latvijas un Krievijas
robežteritorijās.

Svobody
square
in Pechory
town before
Ūdenstilpnes
krasta
sakopšanas
talka
reconstruction
(Russia)
Pečoros Pleskavas
apgabalā (Krievija)

Kā palīglīdzeklis bioloģijas priekšmeta
apgūšanai vidusskolēniem sagatavota
izglītojoša grāmata “Izpēti vidi”, kā arī
izveidots 10 min garš videoklips “AQUA

Vasaras
nometne
"Ekodzīves
Svobody
square in
Pechory town before
skola"
Sebežā (Krievija)
reconstruction
(Russia)

Izstrādātas kopējas vadlīnijas par ūdenstilpņu
saglabāšanu un to ilgtspējīgu apsaimniekošanu,
lai nodrošinātu vienotu pārrobežu pieeju vides
aizsardzībai.
Pateicoties informatīvajiem materiāliem (grāmatām,
videoklipam) un organizētajām aktivitātēm
(„Zaļās laboratorijas” pasākumi, vasaras nometnes,
informatīvā kampaņa), uzlabojušās vietējo iedzīvotāju,
īpaši skolēnu, zināšanas par vidi un tās ekosistēmu.
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Emajõe-Pskov
WMP
Emajegi–Pleskavas ūdensresursu
apsaimniekošanas projekts Peipusa, Pleskavas,
Lemmijerva, Sādjerva un Veskijerva ezerā
Vispārējais
projekta
mērķis

Vides aizsardzība un pārrobežu piesārņojuma mazināšana,
pamatojoties uz ilgtspējīgas attīstības pārvaldību un
saldūdens resursu aizsardzību Peipusa ezera baseinā

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

AS “Emajõe Veevärk” (Igaunija)
Mustvē pašvaldība (Igaunija)
Lohusū pašvaldība (Igaunija)
Kasepā pašvaldība (Igaunija)
Pleskavas valsts uzņēmums “Gorvodokanal” (Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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Notekūdeņu
Parking areaattīrīšanas
in Pskovskaja street in Pechory for tourist
stacija
busesMustvē
and cars(Igaunija)
before reconstruction (Russia)

1 784 029 EUR
30 mēneši
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Nostādināšanas
tvertne street in Pechory for tourist
Parking area in Pskovskaja
Pleskavā
(Krievija)
buses and
cars before reconstruction (Russia)

Svobody squaretvertne
in Pechory town before
Nostādināšanas
reconstruction
(Russia)
Pleskavā
(Krievija)

Notekūdeņu attīrīšanas stacijas automātiskās
un elektriskās ierīces Pleskavā (Krievija)

Tartu apriņķī ir izveidota Ģeogrāfiskās
informācijas sistēma (ĢIS), kurā
ietilpst 51 notekūdeņu attīrīšanas
stacija, 42 ūdens attīrīšanas stacijas un
artēzisko aku sūkņu stacijas, 250 km
ūdens apgādes un 250 km notekūdeņu
cauruļvadu. ĢIS veiksmīgai darbībai
iegādāta aparatūra un programmatūra.
Rekonstruēta notekūdeņu attīrīšanas
stacija Mustvē (Igaunija), uzstādīts
smilšu atdalītājs, gaisa pūtējs un dūņu
sūknis.

Modernizējot ūdenssistēmas tīklu Igaunijas un Krievijas pierobežā,
paplašināti publisko ūdeņu un notekūdeņu apsaimniekošanas
pakalpojumi.
Vairāk nekā 1000 Igaunijas iedzīvotāju un gandrīz 200 000 Krievijas
iedzīvotāju gūst labumu no uzbūvētajām un renovētajām ūdens
attīrīšanas stacijām, kā arī uzbūvētajiem ūdens un notekūdeņu
cauruļvadiem.

Svobody square in Pechory town before
Projekta darba
sapulce Kallastē
reconstruction
(Russia)(Igaunija)

Izstrādātie ūdens un notekūdeņu objektu tehniskie rasējumi ļauj īstenot
nozīmīgus būvniecības darbus.

Palamusē (Igaunija) ierīkoti 2175 m
ūdens un 2140 m notekūdeņu
cauruļvadu.
Uzbūvēta ūdens attīrīšanas stacija
Pleskavā, tajā ierīkota viena otrreizējās
nostādināšanas ūdenstvertne.
Sagatavoti ūdens un notekūdeņu
sistēmas tehniskie rasējumi četrām
Igaunijas apdzīvotajām vietām.
ĢIS tehniskajiem darbiniekiem
sagādātas deviņas planšetes.
Ūdens attīrīšanas stacija Tihedā (Igaunija)

ĢIS iespējams
administrēt, glabāt un
izdrukāt ģeogrāfiska
rakstura informāciju,
tādā veidā nodrošinot
efektīvāku ūdens
un notekūdeņu
apsaimniekošanu un
līdz ar to samazinot tīklu
uzturēšanas izmaksas.
Ūdens attīrīšanas stacija
Kikitā (Igaunija)

Nostādināšanas tvertne
Pleskavā (Krievija)

Kasepā pašvaldībā Igaunijā sākušas darboties divas ūdens attīrīšanas stacijas:
• Kikitas ciemā rekonstruēta ūdens attīrīšanas stacijas ēka un ierīkotas
modernas ūdens attīrīšanas tehnoloģijas;
• Tihedas ciemā uzbūvēta jauna ēka ar modernām ūdens attīrīšanas
tehnoloģijām.
Palielināts publisko ūdeņu un notekūdeņu tīklu savienojuma ātrums
partnerpašvaldībās.
Divās Igaunijas pašvaldībās uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte, tādējādi
izpildot nacionālo tiesībaktu nosacījumus.
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GreenMan
Tartu, Rēzekne, Pleskava: pilsētas attīstības un
plānošanas zaļā pārvaldība Igaunijas–Latvijas–
Krievijas pierobežu galvaspilsētās
Vispārējais
projekta
mērķis

Veicināt apstādījumu palielināšanos un zaļās politikas
attīstību, praksi un inovācijas, kas atbilst nacionālajiem
likumiem un ko veiksmīgi izmanto vietējās pilsētu vadības,
lai popularizētu Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu
reģiona pilsētu pievilcību vietējiem iedzīvotājiem un viesiem

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

NVO “Peipusa ezera projekts, Pleskava” (Krievija)
Pleskavas pilsētas administrācijas Urbāno pakalpojumu
departaments (Krievija)
Pleskavas Valsts universitāte (Krievija)
Peipusa Pārrobežu sadarbības centrs (Igaunija)
Tartu pilsētas pašvaldība (Igaunija)
Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte (Igaunija)
Biedrība “Eiroreģions “Ezeru zeme”” (Latvija)
Rēzeknes pilsētas pašvaldība (Latvija)
Rēzeknes novada pašvaldība (Latvija)
Daugavpils Universitāte (Latvija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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Pleskavas Dendroloģiskais
parks (Krievija)

Draudzības aleja Tartu
(Igaunija)

1 890 295 EUR
30 mēneši

8 sadarbības gadi | Rezultātu pārskats

Raiņa parks
Rēzeknē

Ančupānu meža parks
Rēzeknē

Izstrādāta tehniskā dokumentācija četru zaļo teritoriju
atjaunošanai:
• Tartu – Matīsena parka rekonstrukcija;
• Pleskavā – Botāniskā dārza restaurācija;
• Rēzeknē – Ziemeļu rajona industriālās teritorijas parka
rekonstrukcija;
• Rēzeknes novadā – Greivuļu atpūtas takas izveide.
Koku stādīšana Draudzības alejā Tartu (Igaunija)
Eiropas Sadarbības dienā 2013. gadā

Izveidotas četras liela mēroga urbānās zaļās zonas:

Rokasgrāmata par
vides tīrības uzturēšanu

• restaurēts Pleskavas Dendroloģiskais parks (5 ha);
• izveidota Draudzības aleja Tartu centrā (1 ha);
• rekonstruēta ekoloģiski draudzīga bērnu atpūtas zona Raiņa
parkā Rēzeknē (0,6 ha);
• uzlabota Ančupānu meža parka infrastruktūra Rēzeknes
novadā (9,48 ha).
Inventarizēta un apkopota informācija par vairāk nekā
3000 kokiem Rēzeknē un Pleskavā.
Projekta gaitā novadītas mācības, notikušas radošās darbnīcas
un semināri par zaļo pārvaldību un ģeogrāfiskās informācijas
sistēmām (ĢIS).
Rozārijs sadraudzības
pilsētā Tartu (Igaunija)

Izveidotas divas elektroniskas urbānās
zaļās pārvaldības sistēmas (datubāzes)
ĢIS/CAD Rēzeknes pilsētas domei un
Pleskavai, kā arī atjaunota Tartu zaļās
pārvaldības sistēma.
Paaugstināta urbānās plānošanas
speciālistu, pašvaldības darbinieku,
Tartu, Rēzeknes un Pleskavas augstskolu
studentu kompetence un izpratne par
urbānajām zaļajām zonām, organizējot
informatīvas aktivitātes, kā arī
iepazīstinot ar sagatavoto rokasgrāmatu
“Kā pārvaldīt urbānās zaļās zonas”.
Pateicoties paplašinātajām zaļajām
zonām, palielinājusies arī Latvijas,
Igaunijas un Krievijas pierobežas pilsētu
pievilcība iedzīvotāju acīs.
Izveidojusies veiksmīga nevalstisko
organizāciju, vietējo un reģionālo
institūciju sadarbība Rēzeknē un
Pleskavā urbānās attīstības, telpiskās
plānošanas un zaļās pārvaldības jomā.

Pleskavas Dendroloģiskais
parks (Krievija)

Ančupānu meža parka
panorāma Rēzeknē

Projekta laikā plašsaziņas līdzekļos
publicētas vairākas preses relīzes,
intervijas, videoklipi un dažādi
informatīvi materiāli par projektu.
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INFROM
Inteliģenti integrētā monitoringa platforma dabas
un tehnoloģisko sistēmu uzraudzībai pārrobežā

Vispārējais
projekta
mērķis

Kopējas automatizētas platformas izstrāde, lai
apvienotu speciālistus no Krievijas un Latvijas un
aizsargātu vidi, izmantojot integrētus zemes un kosmosa
monitoringa datus

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija)
Krievijas Zinātņu akadēmijas Sanktpēterburgas
Informātikas un automatizācijas institūts (Krievija)
Asociētie partneri:
Sanktpēterburgas pilsētas domes IT un komunikācijas
komiteja (Krievija),
Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācija
(Latvija),
Diplomātiskais ekonomikas klubs (Latvija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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Projekta
Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist
konference
Rīgābefore reconstruction (Russia)
buses and cars

Projekta
Parking noslēguma
area in Pskovskaja street in Pechory for tourist
konference
Rīgābefore reconstruction (Russia)
buses and cars

909 097 EUR
28 mēneši
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Svobodydalībnieku
square in Pechory town before
Projekta
reconstruction
(Russia)
sanāksme
Madonā

Projekta dalība programmas
ikgadējā pasākumā Siguldā

Izstrādāts un aprobēts:
• platforma dabas tehnoloģisko
sistēmu (DTS) virszemes un
kosmiskajam monitoringam;
• metodes uzraudzības un vadības
sistēmu analīzei un sintēzei;
• informācijas tehnoloģijas
integrēta reāllaika uzraudzības un
vadības sintēzei;
• metodes DTS kosmiskā
un virszemes monitoringa
tehnoloģiju pielāgošanai
plūdu prognozēšanai, naftas
piesārņojuma uzraudzībai
ūdens teritorijās, kā arī mežu
ugunsgrēku prognozēšanai;

Mācību Svobody square in Pechory town before
seminārs Rīgā
reconstruction (Russia)

Pleskavas apgabalā (Krievija) veikta izstrādāto metožu un
programmatūras prototipu aprobācija ar satelīta GeoEye-1
datiem, lai identificētu teritorijas ar augsnes anomālijām, kas
radušās lauksaimnieciskās darbības rezultātā, kā arī lai veiktu
mežu tipu klasifikāciju un identificētu vides problēmas vietējās
teritorijās.

• metodes automatizētai DTS
programmatūras analīzei un
sintēzei;

Daugavas upes baseina (Latvija) hidroloģiskās modelēšanas
reāllaika aprobācija sniedz precīzu ūdens plūsmas prognozi
dažādu hidrometeoroloģisko faktoru ietekmē.

• septiņi programmatūras prototipi
DTS uzraudzībai un vadībai;
• integrēta datu apmaiņas un
koplietošanas tīkla infrastruktūra.
Veikti septiņi aprobācijas pētījumi
un divi reāllaika eksperimenti, kā
arī izveidoti un izanalizēti vairāki
modelēšanas scenāriji.

Darba sanāksme
Madonā

Noorganizēti divi semināri un
divi mācību kursi 40 speciālistiem
septiņās iesaistītajās pašvaldībās
Latvijā un Krievijā.
Publicēta projekta grāmata,
66 zinātniskie raksti, pieci ziņojumi
un trīs zinātniskie pārskati par
IT projektēšanu un izstrādi,
programmatūras prototipiem DTS
uzraudzībai un vadībai, aprobācijas
pētījumiem. Rezultāti prezentēti
trīs projekta konferencēs, trīs
starptautiskajās konferencēs un
11 konferencēs ārpus programmas
jomas.

Projekta
izstāde

Pieejami interneta pakalpojumi plūdu prognozēšanai, ieskaitot
hidroloģisko datu ieguvi, modelēšanu, rezultātu apkopošanu
un konvertēšanu, kā arī publicēšanu tīmeklī. E-pakalpojumi
pieejami šādos ģeoportālos: https://daugava.crowdmap.com/
main, http://flood.aerospaceinfo.ru/.
Vietējo pašvaldību iedzīvotāji (Rīgā, Daugavpilī, Madonas
novadā, Gulbenes novadā, Alūksnes novadā, Lubānas novadā
un Jaunpiebalgas novadā, kā arī Pleskavas apgabala Razdoļjes
lauku ciemata pašpārvaldes administratīvajā teritorijā (Krievija))
pozitīvi novērtējuši sasniegtos projekta rezultātus.
Nodrošināta aparatūras un programmatūras infrastruktūra Rīgas
Tehniskajai universitātei (Latvija) un Krievijas Zinātņu akadēmijas
Sanktpēterburgas Informātikas un automatizācijas institūtam
(Krievija), lai veiktu vides monitoringu, dabas un tehnoloģisko
objektu modelēšanu un mācības.
Īstenotas kopējas iniciatīvas ar Daugavpils pilsētas domi
operatīvai plūdu prognozēšanai un vizualizācijai – sociālās
akcijas “Daugavpils pret plūdiem” un “Plūdu istaba”.

Projekta informatīvie
materiāli

Sadarbojoties 10 institūcijām septiņās pašvaldībās, izveidots
starptautisks zinātnes un izglītības iestāžu sadarbības tīkls.
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Medical Waste
Videi draudzīga bīstamo medicīnas atkritumu
pārstrāde pārrobežu reģionā

Vispārējais
projekta
mērķis

Samazināt vides riskus Ziemeļrietumkrievijas un
Ziemeļaustrumigaunijas pārrobežu reģionā, nodrošinot
bīstamo un infekciozo medicīnas atkritumu nošķiršanu,
neitralizāciju un likvidēšanu

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Kohtla-Jerves pilsētas vadība (Igaunija)
Austrumviru Centrālā slimnīca (Igaunija)
Slancu rajona pašvaldības administrācija (Krievija)
Pašvaldības publiskā veselības institūcija „Slancu Centrālā
rajona slimnīca” (Krievija)
Bezpeļņas sabiedrība “Ziemeļrietumu finansēšanas servisa
centrs” (Krievija)
Asociētie partneri:
Sanktpēterburgas Uzņēmējdarbības kontaktu centrs
(Krievija),
Austrumviru apriņķa Veterinārārstu biedrība (Igaunija),
SIA “Cosmos” (Krievija),
Austrumviru apriņķa vadība (Igaunija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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Medicīnisko atkritumu pārstrādes centrs
Slancu Centrālajā rajona slimnīcā (Krievija)

Austrumviru apriņķa Centrālās
slimnīcas aprīkojums (Igaunija)

454 962 EUR
20 mēneši
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Mācības Austrumviru apriņķa
Centrālajā slimnīcā (Igaunija)

Izveidoti un aprīkoti divi bīstamo
medicīnas atkritumu pārstrādes centri –
reģionālie bezpeļņas centri Kohtla-Jerves
Austrumviru Centrālajā slimnīcā (Igaunija)
un Slancu Centrālajā rajona slimnīcā
(Ļeņingradas apgabals, Krievija), un tie
veiksmīgi sākuši darbību.

Veselības aprūpes
speciālistu mācības

Centru darbības nodrošināšanai renovētas
nepieciešamās telpas Kohtla-Jerves
Austrumviru Centrālajā slimnīcā un Slancu
Centrālajā rajona slimnīcā.
Iegādātas un uzstādītas bīstamo medicīnas
atkritumu pārstrādes iekārtas Slancu un
Kohtla-Jerves slimnīcā.
Katrai slimnīcai partneri izveidojuši
savu loģistikas sistēmu, lai nodrošinātu
bīstamo medicīnas atkritumu nošķiršanu,
savākšanu, pagaidu uzglabāšanu un
transportēšanu.

Medicīnisko atkritumu pārstrādes
centra renovētās telpas

Infekciozo atkritumu pārstrāde

Nodrošināta arī potenciāli infekciozu
atkritumu droša pārstrāde.
Samazināts epidēmiju un infekciju risks
atkritumu pārstrādes un uzglabāšanas
laikā.
Izveidots sadarbības tīkls starp
56 medicīnas iestādēm Igaunijā un
Krievijā.
Pateicoties veiksmīgai pārrobežu
sadarbībai, nodrošināta videi draudzīga
bīstamo medicīnas atkritumu
pārstrāde.
Noorganizēti trīs mācību kursi, divi
pieredzes apmaiņas braucieni un
14 publiskie pasākumi.
Sagatavotas divas tematiskās brošūras
medicīnas iestādēm, vairāki raksti,
preses relīzes un reklāmas stendi, kā
arī izveidotas piecas ziņu reportāžas
televīzijā.

Projekta atklāšanas sanāksme
Kohtla-Jervē 2013. gadā (Igaunija)

61

People with nature
Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis
sabiedrības dabas apziņas veidošanai

Vispārējais
projekta
mērķis

Vides izglītības metožu pilnveidošana un to pieejamības
veicināšana, lai saglabātu dabas resursus nākamajām
paaudzēm

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Dabas aizsardzības pārvalde (Latvija)
Dabas muzeja atbalsta biedrība (Latvija)
Gaujas Nacionālā parka fonds (Latvija)
Dagdas pašvaldība (Latvija)
Tartu Vides izglītības centrs (Igaunija)
Peipusa Pārrobežu sadarbības centrs (Igaunija)
Pleskavas apgabala valsts organizācija “Peipusa ezera
projekts, Pleskava” (Krievija)
Federālā valsts institūcija „Sebežas Nacionālais parks”
(Krievija)
Pleskavas Talantīgo bērnu un jauniešu attīstības reģionālais
centrs (Krievija)
Dabas resursu izmantošanas un vides aizsardzības valsts
komiteja (Krievija)
Sanktpēterburgas sabiedriskā labdarības organizācija
“Biologi par dabas aizsardzību” (Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)

62

Dabas
izglītības
Parking
area in centrs
Pskovskaja street in Pechory for tourist
"Meža
(Latvija)
busesmāja"
and cars
before reconstruction (Russia)

Starptautiskā
Parking area bērnu
in Pskovskaja street in Pechory for tourist
nometne
Pleskavā
buses and
cars before reconstruction (Russia)

Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist
buses and cars before reconstruction (Russia)

1 443 094 EUR
30 mēneši
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Svobody
squaremācību
in Pechory town before
Dabas
izglītības
reconstruction
diena
skolēniem(Russia)

Dabaszinātņu skolotāju mācību
ekskursija uz Pleskavu 2013. gadā

Uzlabota dabas kvalitāte vairāk nekā
13 izveidotajos vai pilnveidotajos dabas
izglītības centros Latvijā, Igaunijā un
Krievijā:
• atvērti seši dabas izglītības centri
Latvijas aizsargājamās teritorijās;
• divi Igaunijas dabas izglītības centri
papildināti ar mūsdienīgu inventāru
un plašāku piedāvājumu klāstu;
• modernizēti trīs dabas izglītības
centri Krievijā.

Iegādātās
iekārtas
mobilajam
Svobody
square
in Pechory town before
izglītības
centram un
mācībām
reconstruction
(Russia)

Informatīvie materiāli

Izveidoti dažādi rīki apmeklētāju
piesaistei – sagatavotas 12 izstādes
un ekspozīcijas, radīts virtuāls Peipusa
ezera muzejs, noorganizēti bioloģiskās
daudzveidības dienu pasākumi un
starptautiskas sacensības.

Vides speciālistiem sagatavotas pārvietojamās
kastes, lai viņi nodrošinātu bērniem labāku dabas
procesu izpratni, un Igaunijas, Latvijas un Krievijas
speciālistiem noorganizēti vismaz 24 izglītošanās
pasākumi – mācības, semināri, nometnes un
mācību vizītes.

Plašākai sabiedrībai atvērtas trīs
dabas takas un sajūtu takas Sebežas
Nacionālajā parkā Krievijā, Rāznas
Dabas izglītības centrā un dabas
izglītības centra meža skolā “Pauguri”
Latvijā.

Palielinātas zināšanas un pieredze 567 dabas
izglītības speciālistiem.

Palielināta dabas izglītības
centru kapacitāte, pieejamība un
atpazīstamība, kā arī izstrādātas
padziļinātas vides izglītības apgūšanas
metodes.

Organizētas 68 praktiskās izpētes dienas plašākai
sabiedrībai Latvijā, Igaunijā un Krievijā.

Dabas takas dabas izglītības centra
meža skolā "Pauguri" (Latvija)

Dažādās dabas izglītības nometnēs un praktiskās
izpētes dienu aktivitātēs iesaistīts vairāk nekā
5000 bērnu.
Latvijas, Igaunijas un Krievijas dabas izglītības
centros palielinājies vietējo un ārzemju
apmeklētāju skaits.

Latvijas Dabas aizsardzības pārvalde,
Peipusa Pārrobežu sadarbības centrs
un Sanktpēterburgas sabiedriskā
labdarības organizācija “Biologi par
dabas aizsardzību” ir izstrādājuši
20 jaunas mācību programmas.

Igaunijā, Latvijā un Krievijā izveidots sabiedrības
un nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls.
Pieejams daudz tipogrāfiski iespiestu materiālu,
piemēram, brošūras, plakāti, rokasgrāmatas, kā arī
izveidotas īsfilmas un prezentācijas.

Uzlabots skolēnu un studentu mācību
process ar interaktīviem mācību
materiāliem un iesaisti projekta
aktivitātēs.

Rīkojot daudzus publiskus pasākumus un
sagatavojot interesantus izglītojošos materiālus,
veicināta pozitīva izpratne par dabu.
Izglītības izstāde Latvijā
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Aktivitāte 2.2.

Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana, veicināšana un vietējo tradicionālo prasmju atbalstīšana
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AAC
Arheoloģija, vadība un sabiedrība:
sadarbība arheoloģiskā mantojuma
aizsargāšanai
Vispārējais
projekta
mērķis

Kopīgā arheoloģiskā mantojuma saglabāšana un
aizsardzība pārrobežu reģionos un cilvēku informētības
veicināšana

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Tartu Universitāte (Igaunija)
Valsts kultūras mantojuma padome (Igaunija)
Nevalstiskā organizācija “Arheoloģiskais centrs” (Igaunija)
Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts (Latvija)
Ludzas novada dome (Latvija)
Alūksnes novada dome (Latvija)
Pleskavas apgabala Arheoloģiskais centrs (Krievija)
Neatkarīga nevalstiskā organizācija „Pleskavas
Arheoloģiskais centrs” (Krievija)
Pleskavas apgabala Vēstures, arhitektūras un mākslas
muzejs - rezerves fonds (Krievija)

Informācijas
Parking areadiena
in Pskovskaja street in Pechory for tourist
bērniem
Repinā
(Igaunija)
buses and
cars before
reconstruction (Russia)

Arheoloģiskie
Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist
izrakumi
Ludzā
buses and
cars before reconstruction (Russia)

Asociētie partneri:
Pleskavas apgabala Kultūrmantojuma objektu aizsardzības
komiteja (Krievija),
Gdovas Reģionālais muzejs (Krievija),
Krievijas Zinātņu akadēmijas Materiālās kultūras vēstures
institūts (Krievija)
Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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1 489 453 EUR
32 mēneši
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Svobody
square instudentu
Pechory town before
Tartu
Universitātes
reconstruction
(Russia)
ekskursija
uz Pleskavu
(Krievija)

Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist
buses and cars before reconstruction (Russia)

Arheoloģiskais un publiskais kultūras mantojums
saglabāts nākamajām paaudzēm.

Veikti 17 arheoloģiskie
saglabāšanas izrakumi un
ievērojams skaits lauka pierakstu.

Palielināta Igaunijas, Latvijas un Krievijas vietējo
pašvaldības darbinieku un pierobežas teritorijās
dzīvojošo cilvēku informētība par arheoloģisko
mantojumu un tā saglabāšanas nepieciešamību.

Izveidotas četras Igaunijai,
Latvijai un Krievijai kopīgas
digitālas arheoloģiskās datubāzes,
kurās pieejama sistematizēta
informācija par arheoloģiskajiem
atradumiem.
Izveidoti seši tūrisma maršruti
Igaunijā, Latvijā un Krievijā (divi
katrā valstī).

Noslēgti līgumi un stiprināta pārrobežu sadarbība
starp speciālistiem un dažādām organizācijām
arheoloģijas nozarē.

Preses pārstāvju
brauciens
Svobody
square in Pechory town before
Pleskava–Izborska–Vibuti
reconstruction(Krievija)
(Russia)

Rekonstruēta vikingu laikmeta
lauku saimniecība Reugē
(Igaunija).
Paplašinātas trīs mobilās izstādes
Pleskavā (Krievija), izveidota viena
jauna izstāde Alūksnes muzejā
un trīs jaunas darbnīcas Ludzas
muzejā.
Modernizētas arheoloģisko
atradumu uzglabāšanas un
novērtēšanas telpas Rīgā un
Pleskavā.

Svobody
square
in Pechory
Informācijas
diena
Tartu town before
reconstruction
(Russia)
studentiem (Igaunija)

Seminārs par rekonstrukcijas
darbiem Reugē (Igaunija)

Arheoloģiskie glābšanas izrakumi
Ākres senkapos (Igaunija)

Informācijas diena Altlāri pakalna
fortā (Igaunija)

Igaunijā, Latvijā un Krievijā kopumā
apskatītas vai atrastas aptuveni
2300 arheoloģiskas vietas.

Notikušas aptuveni 150 publiskas informatīvās
dienas, kā arī organizētas mācības un dažādas
radošas darbnīcas Igaunijā, Latvijā un Krievijā.

Izveidota jauna pārrobežu
sadarbības organizācija starp
Igauniju, Latviju un Krieviju
“Arheoloģiskā mantojuma
aizsardzības tīkls” .

Sagatavotas vairākas grāmatas, bukleti, brošūras,
informatīvie izdevumi un izveidotas astoņas
izglītojošas filmas par arheoloģiju.

Iegūts, atgūts un saglabāts
turpmākajiem pētījumiem liels
daudzums jaunas arheoloģiskās
informācijas.

Izdoti trīs populārā arheoloģijas žurnāla “Tutulus”
izdevumi.
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E-archive
Pārrobežu E-arhīvs
Projekta atklāšanas
sanāksme
Vispārējais
projekta
mērķis

Igaunijas, Latvijas un Krievijas robežteritoriju arhīvos
pieejamo datu un aprakstu digitālās vides izveide un
piekļuves nodrošināšana teritorijas iedzīvotājiem

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmu centrs”
(Latvija)
Biedrība “Ideju forums” (Latvija)
Valsts arhīvu ģenerāldirekcija (Latvija)
Igaunijas Nacionālais arhīvs (Igaunija)
Sanktpēterburgas Informācijas un analītiskais centrs
(Krievija)
Asociētais partneris:
Sanktpēterburgas arhīva komiteja (Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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1 166 725 EUR

Virtuālā arhīva
interneta vietne

27 mēneši
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Digitalizēšanas process Latvijas
Nacionālajā arhīvā

Projekta vadības grupa Latvijas
Valsts vēstures arhīvā

Izveidots virtuālais arhīvs kā
vispārpieejama funkcionāla
tiešsaistes digitālā platforma
www.earchive-estlatrus.eu angļu,
igauņu, latviešu un krievu valodā
ar starpkrājumu meklēšanas
iespējām un indeksētiem
metadatu aprakstiem.
Pamatojoties uz Igaunijas,
Latvijas un Krievijas arhīvu
dokumentiem, izveidoti četri
digitalizēti krājumi – studentu
faili, baznīcas grāmatas,
vēsturiskās kartes un dažādi
personiskie dokumenti (no
Igaunijas, Latvijas un Krievijas
arhīviem).

Digitalizēšanas process
Latvijas Nacionālajā arhīvā

Digitalizēts vairāk nekā
11 000 failu (teksta materiāli,
fotogrāfijas un kartes), un vairāk
nekā 450 000 dokumentu
padarīti pieejami mērķauditorijai
Igaunijā, Latvijā un Krievijā.
Arhīva
dokumenti

Projekta noslēguma
konference Rīgā

Izveidots sociālās sadarbības tīkls, lai
apvienotu vēsturniekus, arhivārus,
bibliotekārus, mācībspēkus un citus
pārrobežu kultūras, vēstures un
izglītības interesentus personisko vai
profesionālo kontaktu dibināšanai.
Cilvēkiem no Igaunijas, Latvijas un
Krievijas robežteritorijām nodrošināta
digitāla piekļuve svarīgiem un
ierobežotas piekļuves krājumiem un
informācijai par kopīgo vēsturi, kultūru
un iedzīvotāju skaitu latviešu, igauņu
un krievu, kā arī angļu valodā.
Arī nākamās paaudzes, iepazīstoties
ar portāla saturu, iegūs vērtīgu
ģenealoģisko informāciju un varēs to
izmantot jaunu kontaktu veidošanai.

Izveidota viena satura un viena metadatu
datubāze ar standartizētiem digitālās
platformas aprakstiem.

Mērķauditorija Igaunijā, Latvijā un
Krievijā, kā arī ārpus programmas
teritorijas plaši informēta par
ģenealoģisko meklējumu iespējām.

Četrās tiešsaistes mācību nodarbībās
izglītoti 94 arhīva speciālisti un 39 cilvēki ar
īpašām vajadzībām darbam ar e-arhīvu.
Izveidots videoklips par projekta
rezultātiem četrās valodās.

Nodrošināta tālāka platformas attīstība
un paplašināšanās.

Organizēti seši starptautiski pasākumi.
Arhīva
dokumenti
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Green Heritage
Parku atjaunošana kā nozīmīga vēsturiskā
mantojuma daļa
Vispārējais
projekta
mērķis

Muižas parku atjaunošana, lai palielinātu to lomu
vietējo iedzīvotāju labklājības uzlabošanā, un projekta
teritorijas attīstīšana par kultūras un vēsturiskā tūrisma
galamērķi

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Vidzemes Tūrisma asociācija (Latvija)
Gulbenes novada pašvaldība (Latvija)
Ļeņingradas apgabala valsts kultūras budžeta institūts
“Muzeju aģentūra” (Krievija)
Repinas pašvaldība (Igaunija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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Projekta
Parkingatklāšanas
area in Pskovskaja street in Pechory for tourist
sanāksme
buses and cars before reconstruction (Russia)

258 296 EUR
18 mēneši
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Kultūrvēsturiskā
mantojumastreet in Pechory for tourist
Parking area in Pskovskaja
tūrisma
karte
buses and
cars before reconstruction (Russia)

Svobody
square in Pechory town before
Dalība
izstādē
reconstruction (Russia)
Sanktpēterburgā
(Krievija)

Dalība "Balttour"
izstādē Latvijā

Izveidots zaļā mantojuma
tūrisma maršruts, kas savieno
Sanktpēterburgu, Pleskavu,
Repinu, Gulbeni un Rīgu.
Sagatavota tehniskā
dokumentācija Gulbenes Sarkanās
pils dārza galvenajiem vārtiem,
Roždestvenas un Suidas muižu
parkiem Krievijā, Sillapē muižas
parka ceļiem Igaunijā.

Krievijas žurnālistu
Svobody square in Pechory town before
vizīte Vidzemē
reconstruction (Russia)

Noorganizēti četri kultūras
pasākumi plašākai publikai Repinā,
Suidā un Gulbenē.

Palielinājusies tūristu interese par zaļā
mantojuma vietām Igaunijā, Latvijā un
Krievijā.

Popularizēts zaļā mantojuma
tūrisma maršruts starptautiskajās
tūrisma izstādēs “Inwetex 2014”
Sanktpēterburgā, ”Balttour
2014” Rīgā, “Tourest 2014” Tallinā
un “Medus festivāls” Pleskavā.
Sagatavoti un izdalīti vairāki
tūkstoši izdales materiālu par zaļā
mantojuma vietām maršrutā.
Notikuši trīs pieredzes apmaiņas
braucieni un trīs radošās darbnīcas
profesionāļiem, kas nodarbojas
ar kultūras mantojuma vietu
pārvaldību.

Pieredzes apmaiņas
vizīte Repinā (Igaunija)

Ainavu dizaineriem, vēsturniekiem un muižu
parku vadītājiem paaugstinātas zināšanas un
kompetence, notikusi pieredzes apmaiņa par
labākajiem veidiem, kā pārvaldīt un atjaunot
kultūras mantojuma vietas, kā arī identificētas
labākās pieejas to efektīvai izmantošanai
tūrismā.
Projekta noslēguma
konference Latvijā

Palielināta konkurētspēja un produktivitāte
242 vietējiem amatniekiem un ražotājiem, lai
veicinātu vietējās ekonomikas izaugsmi.
Sagatavoti priekšnosacījumi zaļā mantojuma
ilgtspējīgai izmantošanai un vietējo
ekonomiku attīstībai.

Noorganizēti pieci mācību
semināri vietējiem ražotājiem
un amatniekiem, un vairāk
nekā 200 cilvēkiem sniegtas
pamatzināšanas par mārketingu un
jaunu vietējo produktu ražošanu.

Vidzemes novada muižas namiem un to
aptverošajiem parkiem noteikts izmantošanas
potenciāls.
Stiprināti kontakti starp tūrismā
ieinteresētajām pusēm un vietējiem
ražotājiem un amatniekiem.

Krievijas žurnālistiem noorganizēts
iepazīšanās brauciens pa maršrutu.
Radošā darbnīca
Roždestvenas muižā Krievijā
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Landscape Pearls
Divas Austrumeiropas ainavu parku pērles
Atjaunotā Lielā kaskāde
Pavlovskas parkā Krievijā
Vispārējais
projekta
mērķis

Aizsardzības un attīstības pasākumi nozīmīga
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai Pavlovskas
un Alūksnes piļu un to ainavu parku kompleksos.
Sanktpēterburgas restaurācijas skolas tradīciju
atjaunošana un pierobežas reģionu muzeju pievilcības
un kapacitātes palielināšana

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Alūksnes novada pašvaldība (Latvija)
Pavlovskas Valsts muzejs (Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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598 517 EUR
24 mēneši
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Aleksandra koka paviljons Alūksnes muižas
parkā pēc rekonstrukcijas

Alūksnes muižas
parkam iegādātās rikšas

Pavlovskas parkā uzstādītie
čuguna soliņi (Krievija)

Saglabāts Alūksnes un Pavlovskas ainavu
parku unikālais vēsturiskais mantojums.
Atjaunots 200 gadus vecais Aleksandra koka
paviljons Alūksnes muižas parkā un Lielā
kaskāde Pavlovskas ainavu parkā Krievijā.
Atjaunota arī neliela pasāža Alūksnes Jaunajā
pilī. Īpaši Alūksnes Jaunajai pilij izstrādāta un
restaurācijā izmantota jauna metodoloģija.
Uzlabots Alūksnes un Pavlovskas muzeju un
parku tehniskais stāvoklis.

Iegādātie e-informācijas stendi Pavlovskas
Valsts muzejam un Alūksnes muzejam

Nodrošinot pieejamību un nepieciešamo
inventāru, palielināta Alūksnes un Pavlovskas
parku un muzeju estētiskā pievilcība.

Izdota grāmata par Lielo kaskādi
Pavlovskā un fotoalbums par
Fītinghofu mantojumu Alūksnē –
abas grāmatas (kopā 3000
eksemplāru) izdotas latviešu,
igauņu un krievu valodā.

Sagatavotas divas izglītības programmas par
Alūksnes ainavu parku – “barona laboratorija”
un “Ģērbies kā barons un spēlē kroketu”.
Paaugstināta muzeju kapacitāte un vietējā
mantojuma pievilcība:
• Alūksnes muižas parkam iegādāts
e-informācijas stends, audiogidi,
pārvietojamie krēsli, rikšas, novērošanas
kameras, kā arī nodrošināta elektrības
piegāde un izvietoti 10 informācijas stendi
ar septiņām ceļa zīmēm;

Pateicoties sagatavotajiem
reklāmas materiāliem,
palielinājušās apmeklētāju
zināšanas par abiem ainavu
parkiem un muzejiem.
Muižnieka kroketa spēles
kostīmi Alūksnes muzejā

• Pavlovskas parkā izvietoti čuguna krēsli,
revitalizēti vecie koki un iegādāti divi
e-informācijas stendi.

Pavlovskas parka svētkus un XIV
starptautisko floristikas un ainavu
mākslas festivālu „Imperatora
buķete” apmeklēja 22 000 cilvēku.
Alūksnes pilsētas festivālu
“Atspīdumu dzirksts Alūksnē”, kurā
norisinājās arī dažādi pasākumi
Alūksnes muižas parkā, apmeklēja
6000 vietējo iedzīvotāju un ārzemju
viesu no Igaunijas, Krievijas,
Lielbritānijas un Somijas.

Noorganizēti pieci izglītojoši un praktiski
semināri Alūksnē un Pavlovskā, kā arī izdoti
dažādi tūrisma informācijas ceļveži.
Paaugstināta Latvijas un Krievijas ekspertu
un muzeju speciālistu informētība un
kompetence restaurācijas jomā un vietējā
amatniecībā, kā arī kultūrvēsturisku objektu
saglabāšanā.

Pavlovskas
parka svētki

Muzeja speciālistu pieredzes apmaiņas
seminārs Pavlovskas Valsts muzejā (Krievija)
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Preserve not
to lose
Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūras
mantojuma saglabāšana
Vispārējais
projekta
mērķis

Muižas kompleksu attīstība to saglabāšanai,
atpazīstamības veicināšanai un lietderīgai materiālā un
nemateriālā kultūras mantojuma izmantošanai

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Balvu pašvaldība (Latvija)
Sangastes pašvaldība (Igaunija)
Pleskavas apgabala Dedoviču rajona administrācija
(Krievija)
Asociētie partneri:
Latvijas Amatniecības kamera (Latvija),
Baltinavas novada muzejs (Latvija),
Viļakas pašvaldība (Latvija),
Latvijas Piļu un muižu asociācija (Latvija),
Latvijas Muzeju asociācija (Latvija),
Igaunijas Rudzu audzētāju asociācija (Igaunija),
Igaunijas Novadpētniecības muzejs (Igaunija),
Ciemata muzejs “Starinuška” (Krievija),
Pašvaldības budžeta kultūras iestāde “Pitalovas novada
tautu draudzības vēstures novadpētniecības muzejs”
(Krievija)
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Plānotais
budžets

958 712 EUR

Ilgums
(mēnešos)

18 mēneši
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Kalēju meistarklase
2013. gadā Sangastē (Igaunija)

Nemateriālā kultūras mantojuma
izstāde Balvu Novada muzejā

Digitālā ekspozīcija
Balvu Novada muzejā

Kultūras mantojuma centra
atklāšana Dedovičos (Krievija)

Ir atjaunotas 24 telpas ar kopējo platību
2261,91 m2 Balvu muižas pils klētī (Latvija),
Sangastes pilī (Igaunija) un Dedoviču
bibliotēkā (Krievija). Astoņu pastāvīgo
izstāžu dizains un interjers iekārtots ar
modernām tehnoloģijām un mēbelēm.

Centrālā bibliotēka pēc
renovācijas (Krievija)

Stilistiski dizainētas un aprīkotas ar
modernām tehnoloģijām piecas izstāžu
zāles Balvu Novada muzejā, kā arī pastāvīgā
ekspozīcija, kas sastāv no 19 digitālām
vienībām.
Astoņās Sangastes pils (Igaunija) telpās
iekārtotas piecas laikmetīgās mākslas
izstādes, trīs no tām digitalizētas.
Renovētas 11 telpas Dedoviču rajona
Centrālajā bibliotēkā (Krievija). Tajās
izveidotas divas pastāvīgas ekspozīcijas,
kā arī ierīkots Kultūras mantojuma centrs.
Sakopts un labiekārtots parks, kas apņem
muižas “Kņjaži Gorki” kompleksu, un parks
blakus Dedoviču bibliotēkai.

Katrs partneris noorganizējis vienu divu dienu
starptautisku pasākumu: “Rudzu dziesmas,
ražas svētki” Sangastē, “Lakstīgalas dzied
Kņjaži Gorkos” Dedovičos un “Pelēko akmeņu
stāstu dienas” Balvos. Pasākumos piedalījušies
329 dalībnieki.
Izveidots koordinēts rīcības plāns ar mārketinga
stratēģiju amatnieku un vecmeistaru sadarbības
veicināšanai.
Parakstīts līgums starp Sangastes pašvaldību,
Dedoviču rajona administrāciju un Balvu
novada pašvaldību par sadarbību ekonomikas,
tirdzniecības, kultūras un sociālās politikas jomā.

Sadarbības līguma
parakstīšana 2013. gadā

Atdzīvinātas un nodotas nākamajām
paaudzēm tradicionālās amatniecības prasmes
un zināšanas, veicinot nacionāli nozīmīgu
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu ar
mūsdienīgiem paņēmieniem un līdzekļiem.

Izveidota ceļojoša izstāde “No rudziem līdz
maizei”, kurā atainotas gan simtgadīgas,
gan mūsdienu tradīcijas rudzu un kviešu
audzēšanā, novākšanā un maizes cepšanā.
91 dalībnieks Igaunijā, Latvijā, Krievijā rīkotos
trīs semināros informēts, kā izveidot mazo
uzņēmumu tradicionālajās amatniecības prasmēs.
Notikušas 23 meistarklases, kurās vietējie
amatnieki aptuveni 524 dalībniekiem mācījuši
tradicionālās amatniecības prasmes.

Ziemas dārzs un astoņas rekonstruētās
telpas Sangastes pilī (Igaunija)

Palielināta sabiedrības izpratne par dabas
un kultūras mantojumu, nepieciešamību to
atdzīvināt un saglabāt nākamajām paaudzēm.

Piecas stilistiski dizainētās un aprīkotās
izstāžu telpas Balvu Novada muzejā
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PROMOTING
HERITAGE
Kultūras un radošo industriju centru attīstība
Repinā, Viļakā un Pečoros
Vispārējais
projekta
mērķis

Repinas, Pečoru un Viļakas robežreģionu potenciāla
izmantošana, lai veicinātu kultūras un sociālekonomisko
attīstību, atbalstot vietējās infrastruktūras
paplašināšanos un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Repinas pašvaldība (Igaunija)
Pečoru rajona administrācija (Krievija)
Pašvaldības kultūras institūts “Pečoru rajona Kultūras
centrs” (Krievija)
Viļakas pašvaldība (Latvija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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Kultūras
Parking centrs
area in Pskovskaja street in Pechory for tourist
Repinā
(Igaunija)
buses and
cars before reconstruction (Russia)

2 191 509 EUR
31 mēnesis
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Kultūras
Parking centrs
area in Pskovskaja street in Pechory for tourist
Pečoros
(Krievija)
buses and
cars before reconstruction (Russia)

Svobody
square in Pechory town before
Viļakas
Kultūras
reconstruction (Russia)
nams

Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist
buses and cars before reconstruction (Russia)

Atjaunotas trīs vēsturiskās
ēkas Repinā (Igaunija), Pečoros
(Krievija) un Viļakā (Latvija).

Noorganizētas trīs meistarklases, kurās piedalījās
aptuveni 100 dalībnieku, un divas konferences ar
vairāk nekā 200 dalībniekiem.

Sadarbības pašvaldībās
labiekārtoti trīs kultūras centri:

Reģioni kļuvuši atpazīstamāki, pateicoties aktīvai
vēsturiskā mantojuma saglabāšanai, zināšanu un
tradicionālo ieražu kopšanai un kopīgiem kultūras
pasākumiem.

• Repinā – iegādāts mēbeļu
komplekts, septiņas rokas
stelles, māla darbnīca, virtuves
un alusdarītavas aprīkojums;

Repinas Kultūras
centra square
radošāsin Pechory town before
Svobody
darbnīcas telpas
(Igaunija) (Russia)
reconstruction

• Pečoros – iegādāti
247 krēsli koncertzālei un
aprīkoti divi biroji;
• Viļakā – iegādāts mēbeļu
komplekts, virtuves un
biroja iekārtas.
Pēc atjaunošanas šie centri
ir pieejami arī cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, tādējādi
nodrošinot vienlīdzīgas
iespējas visiem interesentiem.
Projekta noslēguma pasākums Pečoros 2014. gada
augustā (Krievija)

Trīs pašvaldību organizētās
mākslas izstādes

Starptautiskais kultūras pasākums "Atver
sirdi mūzikai" Pečoros (Krievija)

Pečoru Kultūras centra atklāšana
2014. gada augustā (Krievija)

Iegādāti 33 tautastērpi Pečoru folkloras
ansambļiem.

Stiprināta pašvaldību sadarbība kultūras un
vēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

Pečoru rajonā noorganizētas 15 etnoloģiskās
ekspedīcijas, kurās piedalījās 12 brīvprātīgie.
Atklājumi publicēti bukletos krievu un angļu
valodā.

Palielinājusies interesentu, vietējo iedzīvotāju,
īpaši jauniešu, izpratne un zināšanas par vietējo
vēsturisko mantojumu un kultūras tradīcijām.

Pečoros noorganizēts starptautisks kultūras
festivāls “Atver sirdi mūzikai” dziedātājiem,
dejotājiem un mūziķiem, kā arī trīs sadarbības
pašvaldībās sarīkotas mākslas izstādes.

Vietējiem iedzīvotājiem un visiem interesentiem
plaši pieejami tematiskie materiāli par vēsturi un
kultūras mantojumu.
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Aktivitāte 2.3.

Energoefektivitātes uzlabošana

79

ARIEE
Informētības veicināšana un ieguldījums
energoefektivitātes paaugstināšanā Jehvi un
Kingisepā
Vispārējais
projekta
mērķis

Ieguldījums energoefektivitātes paaugstināšanā divos
kaimiņreģionos: Jehvi un visā Austrumviru apriņķī
(Igaunija), kā arī Kingisepas rajonā (Krievija)

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Jehvi pašvaldība (Igaunija)
Pašvaldības organizācijas “Kingisepas pašvaldības rajons”
administrācija (Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)

Kingisepas pirmsskolas izglītības iestāde
pirms rekonstrukcijas (Krievija)

981 529 EUR
20 mēneši
Jehvi pirmsskolas izglītības
iestāde pirms rekonstrukcijas
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Jehvi pirmsskolas izglītības
iestāde pēc rekonstrukcijas

Kingisepas pirmsskolas izglītības
iestāde pēc rekonstrukcijas (Krievija)

Izmantojot mūsdienīgus enerģijas taupīšanas
risinājumus, rekonstruētas divas pirmsskolas
izglītības iestādes – viena Jehvi pašvaldībā
Igaunijā un viena Kingisepā Ļeņingradas apgabalā
Krievijā.
Pēc rekonstrukcijas pirmsskolas izglītības iestādēs
noteikts enerģijas patēriņa samazinājums – Jehvi
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un
Kingisepas pirmsskolas izglītības iestādē siltuma
un enerģijas patēriņš samazinājies attiecīgi par
47,8 % un 39,9 %.

Enerģijas diena pirmsskolas
izglītības iestādē

acīm”, kā arī noorganizēts
informatīvais seminārs, mācību
brauciens uz Zviedriju un
divas konferences publiskā
sektora darbiniekiem par
energoefektivitāti.

Izstrādāta metodoloģija, kā pirmsskolas izglītības
iestādes bērniem stāstīt par elektrības taupīšanu,
sagatavoti arī mācību un metodiskie materiāli
pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātājiem.
Šie materiāli palielinājuši bērnu zināšanas par
enerģijas taupīšanas iespējām un izpratni par
enerģijas taupīšanas nozīmi.
Sarīkotas trīs Enerģijas dienas, kurās piedalījās
vairāk nekā 100 Jehvi un Kingisepas bērnu, un
zīmējumu konkurss “Enerģijas taupīšana bērnu
Enerģijas diena pirmsskolas
izglītības iestādē

Zīmējumu konkurss "Enerģijas
taupīšana bērnu acīm"

Metodiskie materiāli pirmsskolas
izglītības iestāžu skolotājiem

Sagatavotas mācību grāmatas,
raksti, preses relīzes, intervijas,
izstāžu stends, reklāmas stendi,
lai popularizētu projekta
rezultātus.
Pirmajā Krievijas
energoefektivitātes projektu
konkursā ARIEE projekts
(piedalījās Kingisepas pašvaldība)
ieguva pirmo vietu interneta
balsojumā kā labākais izglītības
projekts bērniem.
Vairāk nekā 40 000 vietējo
iedzīvotāju informēti
par energoefektivitātes
paaugstināšanu un enerģijas
patēriņa samazināšanas iespējām.
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Green public
houses
Zaļās enerģijas un energotaupības principu
izmantošanas veicināšana publiskajās ēkās
Vispārējais
projekta
mērķis

Zaļās enerģijas un energotaupības principu
izmantošanas veicināšana publiskajās ēkās, lai
būtiski palielinātu enerģijas ietaupījumus un
attīstītu alternatīvo un atjaunojamo enerģijas avotu
izmantošanu

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Miso pagasta valde (Igaunija)
Pleskavas apgabala Strugikrasnijes ciemata administrācija
(Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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Miso pašvaldības ēka
pēc renovācijas (Igaunija)

379 577 EUR
19 mēneši
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Ierīkotās energoefektīvās grīdas
Miso pašvaldības centrā (Igaunija)

Renovācijas darbi Strugikrasnijes
ciematā (Krievija)

Uzlabota energoefektivitāte
Miso pašvaldības centra
ēkā (Veru apriņķis, Igaunija)
un divās Strugikrasnijes
ciemata pašvaldības ēkās
(Pleskavas apgabals,
Krievija).

ietaupījums ir aptuveni 11 000,00 EUR gadā (70 %) Miso
pagastā un 20 000,00 EUR gadā (55 %) Strugikrasnijes
ciematā.
Izmantojot zaļo enerģiju un atjaunojamās enerģijas
avotus, palielināta energoefektivitāte un popularizēta
energotaupīšana – par to informēti apmēram 15 000 vietējo
iedzīvotāju un visas reģionu pašvaldības.

Strugikrasnijes ciematā
izveidota zemes
siltumpadeve, renovēta
siltummaiņas iekārta, divās
pašvaldības ēkās uzstādīti
energoefektīvi logi un
durvis.

Uzstādītais aprīkojums
Strugikrasnijes ciematā (Krievija)

Miso pašvaldības ēkās
īstenoti sarežģīti renovācijas
darbi.
Pēc renovācijas
siltumenerģijas patēriņa
ietaupījums ir aptuveni
75 % – apkures izmaksu
Energoefektīvie logi divu pašvaldību ekās
Strugikrasnijes ciematā (Krievija)

Uzstādītais aprīkojums

Organizēti četri mācību braucieni un divi noslēguma
semināri abu pašvaldību darbiniekiem un plašākai
sabiedrībai.
Sagatavotas divas brošūras un vairākas preses relīzes, kas
publicētas sadarbības partneru mājaslapās.

Viena no Miso pašvaldības
ēkām pēc renovācijas

Uzstādītas iekārtas
Strugikrasnijes ciematā

Interesentiem plaši pieejami tematiskie materiāli par
energoefektīvu ēku priekšrocībām, to ietekmi uz vidi un
ēku ilgtspējas palielināšanos; kā praktiski piemēri šajos
materiālos minēti renovētie objekti.
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Sun and Wind
Saule un vējš: universāli atjaunojamās enerģijas
resursi konkrētā reģiona ilgtspējai
Vispārējais
projekta
mērķis

Sekmēt vietējo atjaunojamo energoresursu efektīvu
lietošanu un dažādot enerģijas resursus, izmantojot
kopīgus pētniecības, plānošanas, pilotprojektu
īstenošanas un pieredzes apmaiņas pasākumus
Igaunijas un Ziemeļrietumkrievijas mērķpašvaldībās

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Tartu Reģionālās enerģētikas aģentūra (Igaunija)
Reuges pašvaldība (Igaunija)
ANO SKC “PskovRegionInfo” (Krievija)
Meremē pašvaldība (Igaunija)
Pitalovas pašvaldība (Krievija)
Gdovas pašvaldība (Krievija)
Asociētie partneri:
Bežaņicu rajons (Krievija),
Strugikrasnijes rajons (Krievija)

84

Plānotais
budžets

936 126 EUR

Ilgums
(mēnešos)

28 mēneši
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Enerģētikas un robotikas
interešu pulciņš Reugē (Igaunija)

Ierīkotais apgaismojums
Reugē (Igaunija)

Uzstādītais saules panelis
Borousi ciematā (Krievija)

Jauni biomasas apkures katli
Gavri ciemā Pitalovā (Krievija)

Nodrošināta energoefektivitātes
un vides ilgtspējas palielināšana
Dienvidigaunijas (Reuges,
Meremē, Puhjas) un Pleskavas
apgabala (Pitalovas, Gdovas,
Pleskavas) mērķpašvaldībās.
Modernizētas vietējās apkures
un elektroenerģijas apgādes
sistēmas piecās publiskās ēkās
Igaunijā un Pleskavas apgabalā
Krievijā.

noorganizētas mācības un kvalifikācijas
celšanas semināri par alternatīvās atjaunojamās
enerģijas izmantošanas metodēm un
efektivitāti.
Izveidojusies veiksmīga sadarbība starp
enerģētikas ekspertiem un vietējām valsts
iestādēm.
Projekta "Saule un vējš"
aktivitātes bērniem

Borousi vidusskola (Krievija) ir aprīkota ar saules
paneļiem, kas nodrošina karstā ūdens padevi
skolai.

Izmantojot zemes siltuma sūkņus
un saules paneļus, renovēta
Obinitsas ciemata centra ēkas
un Reuges pašvaldības ēkas
energosistēma.

Reuges skolā modernizēta enerģētikas klase,
iegādāta interaktīvā tāfele un jauns aprīkojums
enerģijas mērīšanai. Skolā noorganizēts arī
enerģētikas un robotikas interešu pulciņš, kas ir
plaši apmeklēts.

Pēc renovācijas vērojams
aptuveni 50 % liels
elektroenerģijas patēriņa
samazinājums Dienvidigaunijas
un Pleskavas apgabala (Krievija)
pašvaldības ēkās.

Piedaloties Krievijas un Igaunijas skolēniem,
sarīkota Enerģētikas diena par enerģijas
taupīšanas tehnoloģijām un atjaunojamās
enerģijas sistēmām.

Pārejot no fosilajiem
energoresursiem uz
atjaunojamajiem, ierīkotā apkures
sistēma Obinitsas ciemata centrā
nākotnē par 90 % samazinās ēkai
nepieciešamo siltumenerģiju
un nodrošinās finansiālus
ietaupījumus.

Enerģētikas dienas
aktivitātes Reugē (Igaunija)

Modernizētas ielu apgaismojuma
sistēmas Reugē (Igaunija) un
Tjamšā (Krievija), tādējādi
palielinot vietējo iedzīvotāju
drošību ielās.
Enerģētikas ekspertiem un
pašvaldību darbiniekiem

Jaunu iekārtu
uzstādīšana Krievijā

Demonstrētas vairākas saules un vēja enerģijas,
biodegvielas un zemes siltuma iespējamo
enerģijas resursu izmantošanas iespējas.
Lai novērtētu vietējo atjaunojamo
energoresursu izmantošanas iespējas Pleskavas
apgabalā, tika veikts pētījums par atjaunojamo
energoresursu pieejamību. Pamatojoties uz
pētījuma rezultātiem, izstrādātas specifiski
tehniskas, organizatoriskas un finanšu
rekomendācijas par vietējo atjaunojamo
energoresursu izmantošanu Strugikrasnijes,
Bežaņicu un Ostrovzaļitas pašvaldībās.
Projekta aktivitātes ir palielinājušas vietējo
pašvaldību amatpersonu un enerģētikas
speciālistu izpratni par vietējo atjaunojamo
energoresursu izmantošanas priekšrocībām.
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III PRIORITĀTE

Cilvēku savstarpējās sadarbības veicināšana

Prioritāte veicina vietējo iniciatīvu attīstību, vietējo un reģionālo
institūciju administratīvās kapacitātes celšanu, sadarbību
kultūras, sporta, sociālās un veselības aprūpes jomā
86
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Aktivitāte 3.1.

Vietējās iniciatīvas attīstība, paaugstinot vietējo un reģionālo pašvaldību administratīvo kapacitāti
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e-G2C
Pašvaldību kapacitātes palielināšana
e-pakalpojumu nodrošināšanā Austrumviru
apriņķī un Ļeņingradas apgabalā
Vispārējais
projekta
mērķis

Vietējo un reģionālo pašvaldību administratīvās
kapacitātes un e-prasmju palielināšana, nodrošinot
sociāli nozīmīgus sabiedriskos e-pakalpojumus,
sadarbojoties un īstenojot e-pārvaldes risinājumus
pārrobežas reģionos

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Nodibinājums “E-pārvaldes akadēmija’’ (Igaunija)
Sanktpēterburgas Informācijas tehnoloģiju, mehānikas un
optikas valsts universitātes E-pārvaldes centrs (Krievija)
Starptautiskā asociācija “E-paraksts bez robežām” (Igaunija)
Nodibinājums “Narvas BAS” (Igaunija)
Kingisepas rajona pašvaldība (Krievija)
Slancu rajona pašvaldība (Krievija)
Narvas pašvaldība (Igaunija)

Annelas Kīrātas
projekta prezentācija

Projekta aktivitātes Narvas arhīvā
(Igaunija) 2013.–2014. gadā

Asociētie partneri:
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Rēzeknes Augstskola)
(Latvija), bezpeļņas partnerība “Krievijas ziemeļrietumu
e-attīstības partnerība” (Krievija), SIA “Sertifikācijas centrs”
(Igaunija), Ļeņingradas apgabala Telekomunikāciju un
informātikas komiteja (Krievija)
Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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181 752 EUR
18 mēneši

8 sadarbības gadi | Rezultātu pārskats

Projekta dalībnieku sanāksme
Narvas arhīvā (Igaunija)

Projekta aktivitātes Narvas arhīvā
(Igaunija) 2013.–2014. gadā

Trīs pārrobežu arhīvos
Narvā (Igaunija),
Kingisepā un Slancos
(Krievija) elektroniski
tiek nodrošināti
biežāk pieprasītie
arhīvu pakalpojumi –
pieprasījumi pēc darba
stāža izziņām un izraksti
no miršanas reģistriem.

Narvas arhīvs
(Igaunija)

15 Kingisepas un
Slancu (Krievija)
arhivāriem sadarbībā ar
Igaunijas Sertifikācijas
centru izstrādāta
īpaša programma
un izgatavotas
personalizētās ID kartes.
Arhīviem nodrošināts
aprīkojums un iekārtas,
lai varētu digitalizēt
arhīva materiālus un
savstarpēji apmainīties
dokumentiem.

Projekta aktivitātes
Narvas arhīvā

dokumentu pieprasīšanai tiešsaistē –
persona var parakstīt pieteikumu digitāli un
iesūtīt to arhīvam apstrādei.
Noorganizētas divas konferences, divi
semināri un kopīgi rīkotas mācības
mērķpašvaldībām.
Pozitīvā sadarbība, kas izveidojusies
projekta laikā, nodrošina veiksmīgu
e-pārvaldes attīstību.
Projekta noslēguma konference
Sanktpēterburgā (Krievija) 2014. gadā

Arhivāriem izdota
rokasgrāmata,
kā nodrošināt
e-pakalpojumu
sniegšanu.

Panākta mutiska vienošanās par kopīgām
projektā iesaistīto arhīvu aktivitātēm Narvā
(Igaunija), Kingisepā un Slancos (Krievija).
Projekta laikā sagatavotas vairākas
brošūras, informatīvie izdevumi, preses
relīzes, raksti, video un televīzijas raidījums.
Vairāk nekā 300 000 cilvēku pierobežas
teritorijā un ārpus tās informēti par
piedāvātajiem pakalpojumiem un projekta
rezultātiem.

Arhīvu mājaslapās
publiski pieejamas
veidlapas arhīvu
Darbs dokumentu
arhivēšanā

89

LSG Development
Atbalsts vietējo pašvaldību attīstībai, lai
uzlabotu dzīves kvalitāti lauku reģionos
Vispārējais
projekta
mērķis

Palielināt lauku iedzīvotāju iesaisti reģionālajā attīstībā,
veicinot sociālo dialogu un uzlabojot institucionālos
apstākļus pašvaldību darbībai lauku apvidos

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Asociācija “Ļeņingradas apgabala Pašvaldību padome”
(Krievija)
Latvijas Pašvaldību savienība (Latvija)
Asociētie partneri:
Tihvinas rajona Šugozero lauku ciemata pašvaldība
(Krievija),
Gulbenes pašvaldība (Latvija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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Uzstādītās trauksmes un apziņošanas
sistēmas Šugozero (Krievija)

Seminārs attālāko lauku teritoriju
vecākajiem Šugozero 2013. gadā (Krievija)

195 255 EUR
14 mēneši

8 sadarbības gadi | Rezultātu pārskats

Mācības Ļeņingradas
apgabalā

Sabiedriskā viedokļa aptauja

Izveidots modelis attālāko lauku teritoriju
vecāko iesaistīšanai pašvaldību lēmumu
pieņemšanas procesā.
Veiktas četras sabiedriskā viedokļa aptaujas,
iesaistot vairāk nekā 500 iedzīvotāju divās
pašvaldībās – Šugozero (Ļeņingradas apgabals,
Krievija) un Gulbenē (Latvija).
Trauksmes un
apziņošanas iekārtas

Projekta noslēguma konference

Projekta laikā organizētās mācības par lauku tūrismu,
lauksaimniecību, patērētāju kooperatīviem u.tml.
veicinājušas iedzīvotāju iesaisti vietējās pašvaldības
attīstībā.
Parakstīti sadarbības līgumi starp astoņām Latvijas
un Krievijas pašvaldībām, lai turpinātu sadarbību
kultūras, sporta, enerģijas taupīšanas, zvejniecības
u.c. nozarēs.
Parakstīts jauns rīcības plāns nākotnes sadarbībai
starp Latvijas Pašvaldību savienību un asociāciju
“Ļeņingradas apgabala Pašvaldību padome”.

LSG forums Sanktpēterburgā (Krievija)

Pilnveidotas divas
izglītības programmas
attālāko lauku teritoriju
vecākajiem Šugozero
pašvaldībā un
Gulbenes pašvaldības
speciālistiem.
35 ciematos Šugozero
lauku teritorijā
ierīkotas trauksmes un
apziņošanas sistēmas.

Tās kā paraugs pārņemtas
visā Ļeņingradas apgabalā.

Projekta rezultāti prezentēti Krievijas pašvaldību
kongresa prezidijam un Latvijas Pašvaldību
savienības 25. kongresā.

Noorganizēti deviņi
mācību moduļi vairāk nekā
70 dalībniekiem, mācību
brauciens uz Latviju,
vietējo pašvaldību forums
un noslēguma konference,
kurā piedalījās vairāk nekā
200 dalībnieku.

Publicēti 10 raksti vietējās avīzēs un septiņas
tematiskās brošūras krievu un latviešu valodā,
sagatavotas divas rokasgrāmatas Krievijas un Latvijas
pašvaldībām un iedzīvotājiem, divi televīzijas
raidījumi, vairāki informatīvie materiāli un preses
relīzes.
Rokasgrāmata attālāko lauku
teritoriju vecākajiem
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MEDINF
Uzlabota medicīniskās informācijas un
konsultāciju pieejamība
Vispārējais
projekta
mērķis

Izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
risinājumus (uz algoritmu balstītu konsultāciju
programmatūru un konsultāciju centru), uzlabot
medicīnisko konsultāciju pieejamību pa telefonu,
internetā vai lietojot citus saziņas līdzekļus Igaunijas un
Krievijas pierobežu teritorijās

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Igaunijas konsultāciju centri (Ziemeļaustrumuigaunija)
Kohtla-Jerves pilsētas valde (Igaunija)
Sanktpēterburgas Informācijas tehnoloģijas, mehānikas un
optikas valsts universitāte (Krievija)
Medicīnas centrs “Veselīga pasaule” (Krievija)
Pašvaldības veselības aprūpes iestāde: neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests (Krievija)

Konsultāciju centrs
Kolpinā (Krievija)

Konsultāciju centru
iekārtas Krievijā

Asociētie partneri:
Sanktpēterburgas pilsētas valdības Veselības aprūpes
komiteja (Krievija),
Pleskavas apgabala administrācijas Veselības aprūpes un
farmācijas komiteja (Krievija)
Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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271 681 EUR
30 mēneši
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Projekta
interneta vietne

Veikta līdz šim sniegto medicīnisko konsultāciju
analīze un sagatavoti priekšlikumi nepieciešamo
uzlabojumu ieviešanai, lai darbā varētu izmantot
internetu vai citus līdzekļus.
Pilnveidotas medicīnisko konsultāciju
saņemšanas iespējas, izmantojot internetu,
telefonu vai citus informācijas un komunikācijas
tehnoloģiskos risinājumus.
Medicīniskās telefonkonsultācijas
Pleskavā (Krievija)

Nodrošināti konsultāciju pakalpojumi tiešsaistē,
un tie savienoti ar attiecīgajām medicīnas
iestādēm.
Izveidoti un aprīkoti divi konsultāciju centri
Krievijā – Pleskavā un Kolpinā, savukārt
Sanktpēterburgas konsultāciju centros izveidotas
10 jaunas darbavietas.
Konsultāciju centram Igaunijā nodrošinātas
iespējas darbā izmantot internetu.
20 konsultantu no Krievijas apguva izveidoto
80 stundu mācību kursu, savukārt pieci

Krievijas konsultāciju centru
aprīkojums

Telefonkonsultāciju centrs
Kolpinā (Krievija)

konsultanti no Igaunijas apguva astoņu
stundu mācību kursu par jaunajām
konsultāciju sniegšanas iespējām.
Projekta norises laikā sniegtas
422 medicīniskas konsultācijas
Sanktpēterburgas konsultāciju centros
un 970 medicīniskas konsultācijas
Pleskavas konsultāciju centros.
Vietējiem iedzīvotājiem palielinājusies
informētība par medicīnisko
konsultāciju saņemšanas iespējām
un konsultāciju centriem Krievijas un
Igaunijas pierobežu pilsētās.
Arvien vairāk cilvēku pašlaik izmanto
iespēju saņemt nepieciešamo
medicīnisko informāciju ar interneta un
citu saziņas līdzekļu starpniecību.
Samazinātas medicīniskās izmaksas un
ģimenes ārstu noslodze.

Konsultantu mācības Krievijā
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Aktivitāte 3.2.

Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālās aprūpes un veselības aprūpes jomā
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Be good at sport
Esi labs sportā trīs valstīs
Florbola
sacensības
Vispārējais
projekta
mērķis

Sadarbības veicināšana starp Valkas, Valgas un Novoje
Devjatkinas pašvaldību volejbola, futbola un florbola
komandām, uzlabojot resursu bāzi un apmainoties
labās prakses piemēriem

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Valgas pilsēts dome (Igaunija)
Valkas pašvaldība (Latvija)
Pašvaldība “Novoje Devjatkinas lauku apdzīvota vieta”
(Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)

202 819 EUR
18 mēneši
Volejbola
sacensības
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Futbola
sacensības

167 jaunajiem sportistiem iegādātas formas
un inventārs, lai viņi varētu veiksmīgi
gatavoties turpmākajiem startiem.
Publicētas brošūras un raksti vietējos
laikrakstos, kā arī sniegtas radio un TV
intervijas, sasniedzot apmēram 35 000 lielu
auditoriju.

Iegādātais sporta
aprīkojums

Sporta formas

Sporta balvas un trofejas
uzvarētājiem

Īstenojot kopīgas ieceres un dažādus
pasākumus, izveidojusies veiksmīga

Noorganizētas sešas starptautiskas
sacensības futbolā, florbolā un
volejbolā Novoje Devjatkinā
Krievijā, Valgā Igaunijā un Valkā
Latvijā.
Nodrošināta sporta inventāra
pieejamība skolām un sporta
centriem, kuros trenējas bērni:

Sociālās aktivitātes kā daļa
no veselīga dzīvesveida

• trīs florbola laukumi (40 x 20 m),
astoņi vārti, četri vārtsarga
ekipējuma komplekti, 120 nūjas,
2681 bumbiņa un 17 somas;
• seši futbola vārti un tīkli, pieci
treniņu inventāra komplekti,
62 formas un sporta kurpju pāri,
180 bumbas;
• 15 volejbola tīkli un stabi
sešiem laukumiem, vingrošanas
matracis, 50 formas un
90 bumbas.
Noorganizēts seminārs par treniņu
vadīšanu un organizēšanu, divas
konferences un dažādi publiski
pasākumi iedzīvotājiem.

Florbola treniņš

Apbalvošanas
ceremonija

sadarbība starp trīs pašvaldībām, trīs
sporta centriem un sešiem sporta klubiem.
Plašākai publikai prezentēts kustības
„Vīrieši kustībā” koncepts un darbības
plāns.
Informācija par sporta pasākumiem
un citām aktivitātēm ir plaši pieejama
vietējiem iedzīvotājiem un kaimiņu
reģionos dzīvojošajiem.
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Border light
Robežgaisma
Lugas
uzvedums
Vispārējais
projekta
mērķis

Latvijas un Krievijas kultūras saišu stiprināšana,
organizējot izglītojošus un kultūras pasākumus, kā arī
pieredzes apmaiņas braucienus

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Valkas pašvaldība (Latvija)
Gatčinas pilsētas valde (Ļeningradas apgabals, Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)

152 898 EUR
18 mēneši

Mākslas
meistarklases
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Teātra festivāls "Tālvils"
Valkā 2013. gadā

Valkas pilsētas amatierteātrim
sadarbojoties ar Gatčinas
eksperimentālo teātri, noorganizēti
starptautiski teātra festivāli: “Avangards
un tradīcijas” Gatčinā un “Tālvils” Valkā.
Festivālos piedalījušies 274 dalībnieki.
Šajos festivālos iestudētas un
abās pilsētās izrādītas divas krievu
dramaturgu lugas.

Teātra meistarklase

Gatčinas Teātra zāle un Valkas pilsētas
Kultūras nams aprīkoti ar jaunām skaņas
un gaismas iekārtām.
Valkā un Gatčinā novadītas sešas
meistarklases un semināri, lai režisoriem
un amatieraktieriem sniegtu jaunas
idejas un radoši iedvesmotu.
190 Valkas un Gatčinas amatierteātru
aktieru un režisoru papildinājuši savas
profesionālās iemaņas.
Pieredzes apmaiņas
vizīte Valkā 2012. gadā

Eiropas Sadarbības dienai veltīta lekcija
Vidzemes Augstskolā 2012. gadā

Četrās pieredzes apmaiņas vizītēs devušies
10 skolēni un 13 pedagogi no Valkas un
Gatčinas mākslas skolām. Pedagogi turpina
izglītot mākslas skolu audzēkņus, izmantojot
jauniegūtās zināšanas un prasmes.
Izdota grāmata par amatierteātri
(1400 eksemplāru), sagatavoti bukleti,
brošūras, preses relīzes un dažādi citi
informatīvi materiāli par kultūru, vēsturi un
teātra festivāliem, kas plaši pieejami gan
vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem.
Palielinājusies vietējo pašvaldību, speciālistu
un iedzīvotāju informētība par Latvijas un
Krievijas kultūras saitēm.
Nodibināti jauni kontakti un izveidojusies
sadarbība starp Valkas Mākslas skolas un
Gatčinas Mākslas skolas pasniedzējiem un
skolēniem.

Grāmatas prezentācija
2013. gadā

Teātra festivāls
Gatčinā

Pateicoties veiksmīgai sadarbībai kultūras
nozarē un kopīgi organizētajiem pasākumiem,
projektā iesaistītās pašvaldības kļuvušas
atpazīstamākas.
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CBA
Pārrobežu vieglatlētika
Sporta
stadions
pirms
Parking
area in Smiltenē
Pskovskaja
street in Pechory for tourist
rekonstrukcijas
buses and cars2013.
beforegadā
reconstruction (Russia)
Vispārējais
projekta
mērķis

Veicināt bērnu un jauniešu dalību sporta aktivitātēs,
īpaši vieglatlētikas disciplīnās, izmantojot Latvijas
un Krievijas pārrobežu sadarbību kā veselīgu sporta
sacensību un aktīvā dzīvesstila atbalstītāju

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Smiltenes novada dome (Latvija)
Porhovas rajona pašvaldība (Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)

204 681 EUR
20 mēneši
Sporta
stadions
Parking
area in Pskovskaja street in Pechory for tourist
Porhovā
(Krievija)
buses and
cars before reconstruction (Russia)
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Svobody square
in Pechory
town before
Starptautiskas
sporta
sacensības
reconstruction
(Russia)
Porhovā
(Krievija)
2014. gadā

Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist
buses and cars before reconstruction (Russia)

Uzlabota atlētu treniņvide
Smiltenes un Porhovas
sporta stadionos –
rekonstruēts sporta
stadions Smiltenē, noklājot
skrējēju celiņu 5575 m2
platībā, kā arī rekonstruēts
sporta stadions Porhovā
(Krievija), noklājot skrējēju
celiņu 2550 m2 platībā.
Iegādāts sporta aprīkojums
Smiltenes sporta
stadionam – 8 starta bloki
un 10 barjeras katram
celiņam.

Starptautiskas sporta
Svobody square in Pechory town before
sacensības Smiltenē
2014. gadā (Russia)
reconstruction

Sporta sacensības
Smiltenes sporta stadionā

Smiltenē un Porhovā notikušas divas
Latvijas un Krievijas profesionālo
atlētu un treneru vizītes.

Smiltenē un Porhovā
noorganizētas
starptautiskas divu dienu
sporta sacensības, kurās
piedalījās vairāk nekā
120 jauno atlētu un bērnu
no Latvijas, Krievijas un
Igaunijas.

Palielinājusies Smiltenes un
Porhovas sporta stadionu kapacitāte
un paaugstinājusies šeit rīkoto
sporta sacensību kvalitāte.
Ar atraktīviem un starptautiskiem
sporta pasākumiem vairota jauniešu
izpratne par veselīgu un aktīvu
dzīvesveidu.
Starptautiskas sporta
Svobody square in Pechory town before
sacensības Smiltenē
2014. gadā (Russia)
reconstruction

Smiltenē un Porhovā par 20 %
palielinājies to bērnu skaits, kas
nodarbojas ar sportu.
Uzlabojušies jauno atlētu rezultāti.
Paaugstināta treneru kompetence
un motivācija, izmantojot sadarbības
partneru pieredzes apmaiņas
braucienus.

Svobody
squaresporta
in Pechory
town before
Starptautiskas
sacensības
reconstruction
(Russia)
Porhovā (Krievija)
2014. gadā

Starptautiskas sporta
sacensības Smiltenē 2014. gadā

Izveidota konstruktīva sadarbība
starp vietējo sporta skolu bērniem
un jauniešiem Smiltenes un
Porhovas pašvaldībās.
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CCF
Šķērso valstis ar futbolu
Pečoru stadiona
atklāšana (Krievija)
Vispārējais
projekta
mērķis

Vietējo sporta klubu stiprināšana Igaunijas un
Krievijas pierobežā un atbalsts aktīvam un veselīgam
dzīvesveidam jauniešu un bērnu vidū, spēlējot futbolu

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Igaunijas Futbola asociācija (Igaunija)
Futbola klubs “Narva Trans” (Igaunija)
Pečoru administratīvās pārvaldes Bērnu sporta skola
(Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)

291 272 EUR
27 mēneši
Eiropas Sadarbības dienas
svinības Pečoros (Krievija)
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Meiteņu futbola mačs
Pečoros (Krievija)

Eiropas Sadarbības diena
Pečoru stadionā (Krievija)

Uzlabota futbola infrastruktūra Narvā
un Pečoros. Kalevi stadionā Narvā
uzklāts jauns mākslīgais futbola
laukums. Pečoru futbola stadiona
zāliens aizstāts ar jaunu zālienu.
Pečoru stadionam nopirkts papildu
aprīkojums – divi jauni futbola
vārti, 200 plastmasas krēslu, viens
elektroniskā galda komplekts dažādiem
sporta pasākumiem un viens stadiona
uzturēšanas aprīkojuma komplekts.

Pečoru stadiona
atklāšana (Krievija)

Narvas stadions izveidots atbilstoši
starptautiskajiem futbola standartiem,
tādējādi nodrošinot iespēju vairāk
nekā 165 bērniem, kas apmeklē Narvas
futbola klubus, trenēties modernā un
drošā stadionā.
Veiksmīgi sarīkoti divi atklāšanas
pasākumi – Pečoru stadiona atklāšana
un Narvas stadiona atklāšana.
Narvas futbola stadiona
atklāšana Igaunijā

Futbola mačs

Noorganizēts speciāli izstrādāts pieredzes
apmaiņas seminārs treneriem un tiesnešiem
Pečoros, par profesionālā futbola attīstības
aktualitātēm.
Sagatavota un iespiesta izglītojoša brošūra igauņu
un krievu valodā. Treneri brošūru var izmantot
kā praktisku rokasgrāmatu, lai veiksmīgāk vadītu
futbola treniņus.
Notikusi pieredzes apmaiņa un mācības
Krievijas futbola treneriem, tiesnešiem un citiem
darbiniekiem par profesionālu futbola stratēģisko
un izpildes pārvaldību.

Divās sezonās noorganizētas
347 spēles (8642 dalībnieki).
Spēles aizvadītas dažādos
stadionos Igaunijā un Krievijā.

Vairāk nekā 65 000 Narvas iedzīvotāju un vairāk
nekā 13 000 Pečoru iedzīvotāju ir iespēja apmeklēt
dažādus sporta un kultūras pasākumus jaunās un
modernās telpās.

Organizēti vairāki futbola
mači gan ziemā, gan
vasarā, lai popularizētu
sporta aktivitātes, veselīgu
dzīvesveidu un jēgpilnu
nodarbošanos brīvajā laikā.

Pateicoties Eiropas Sadarbības dienas atzīmēšanai
Pečoros 2012. gada septembrī, palielinājusies
Pečoru un Narvas iedzīvotāju informētība par
Eiropas pārrobežu programmām.

Narvas futbola stadiona
atklāšana Igaunijā
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CROSSBO ACTIVE
Veselīga dzīvesveida veicināšana,
organizējot sporta pasākumus Latgales un
Pleskavas reģionos
Vispārējais
projekta
mērķis

Aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida popularizēšana
ar sportu - bez valodas, kultūras un robežu šķēršļiem

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Latgales reģiona Attīstības aģentūra (Latvija)
Pleskavas apgabala valsts izglītības iestāde “Bērnu un
jaunatnes sportiskās sagatavotības centrs” (no 26.05.2015.
Pleskavas apgabala papildizglītības valsts budžeta iestāde
“Sportiskās sagatavotības centrs”) (Krievija)
Asociētais partneris:
Pleskavas apgabala Jaunatnes politikas un sporta valsts
komiteja (Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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Futbola turnīrs 2013.
gadā Pleskavā (Krievija)

Hokeja turnīrs 2013.
gadā Pleskavā (Krievija)

303 099 EUR
18 mēneši
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Latvijas un Krievijas komandu futbolisti
pēc turnīra Malnavā (Latvija) 2013. gadā

Noorganizēti 17 sporta turnīri
volejbolā, hokejā, rokasbumbā,
futbolā, basketbolā un strītbolā.
Sarīkots noslēguma sporta šovs
ar divu komandu dalību no
sadarbības pašvaldībām.
Kopumā vairāk nekā 2000 cilvēku
piedalījušies 17 sporta
sacensībās, kuru laikā sportistiem,
jauniešiem un pieaugušajiem
sniegta informācija par veselīgu
dzīvesveidu.

Turnīra uzvarētāju
apbalvošana

Futbola turnīrs Pečkos Pečoru
rajonā (Krievija) 2013. gadā

Projekta laikā izveidojusies veksmīga
sadarbība sporta nozarē starp
Latgales un Pleskavas reģioniem.

Veicināta sociāli izslēgto
sabiedrības grupu – jauniešu,
kam draud narkotiku, alkohola
vai tabakas atkarība, jauniešu no
maznodrošinātām ģimenēm –
iesaiste populārās sabiedriskās
aktivitātēs.

Sagatavotas brošūras par projektu un
sporta iespējām reģionā, tās izdalītas
pašvaldībām un sporta organizācijām.
Arī sporta pasākumu laikā dalīti
reprezentācijas priekšmeti, kā,
piemēram, dvieļi un cepures.
Strītbola turnīra
uzvarētāju apbalvošana

Projekta mājaslapā regulāri tiek
publicēta informācija par projekta
pasākumiem un rezultātiem. Vairāki
raksti publicēti arī plašsaziņas
līdzekļos.
Pateicoties sarīkotajiem turnīriem,
izveidotajai projekta mājaslapai
un izdales materiāliem, aptuveni
4500 cilvēku ir informēti par projektu.

Futbola turnīrs starp Latgales un Pleskavas reģiona
komandām Malnavā 2013. gadā

Latgales un Pleskavs reģiona
jauniešu basketbola turnīrs
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Culture arts
Sadarbība teātra un mūzikas mākslas
attīstībai

Vispārējais
projekta
mērķis

Sadarbojoties Limbažu, Salacgrīvas un Volhovas
pašvaldībām mūzikas un teātra mākslas nozarē,
veicināt pievilcīgas vides radīšanu Latvijas un Krievijas
iedzīvotājiem

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Limbažu pašvaldība (Latvija)
Salacgrīvas pašvaldība (Latvija)
Volhovas pilsētas pašvaldība (Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)

Projekta noslēguma
pasākums Salacgrīvā

235 916 EUR
29 mēneši
Akordeonistu
festivāls Limbažos
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Teātra kostīmi Volhovas
teātrim (Krievija)

Teātra festivāls Volhovā
(Krievija)

Noorganizēti seši teātra un
mūzikas festivāli – trīs Krievijā,
Volhovā, un trīs Latvijā – Limbažos
un Salacgrīvā.
Iestudēti 10 teātra uzvedumi, kas
parādīti 13 festivālos Latvijā un
Krievijā.
Teātra festivāls
Limbažos

Sagatavotas vairākas džeza,
tautas mūzikas un popmūzikas
programmas, tās prezentētas
deviņos koncertos Latvijā un
Krievijā.
Noorganizētas vairākas
nodarbības aktieriem (skatuves
māksla, runa, improvizācija, grims
u.c.), kā arī vairākas nodarbības
mūziķiem (balss attīstīšana,
akordeona spēle u.c.).

Eiropas Sadarbības
diena Limbažos

Iegādāti 19 teātra kostīmu
komplekti amatierteātriem.
Mūzikas skolām nopirkti mūzikas
instrumenti un cits nepieciešamais
aprīkojums.
Renovēta Volhovas Kultūras pils.
Izveidojusies sadarbība starp 16
Latvijas un Krievijas teātra un
mūzikas kolektīviem.
Parakstīts sadarbības līgums starp
Limbažu pašvaldību un Volhovas
pilsētas pašvaldību.
Izveidojusies sadarbība starp
Latvijas un Krievijas mūzikas un
teātru kolektīviem, apvienojot
gandrīz 200 amatierteātru aktieru.

Starptautiskais Salacgrīvas
masku festivāls

Diksilendu festivāls Umurgā
(Limbažu novadā)

Aptuveni 300 vietējo mūziķu un
amatierteātru aktieru ieguvuši jaunas
prasmes un paaugstinājuši profesionālās
zināšanas dažādās nodarbībās, ko vadīja
konkrētās jomas profesionāļi.
Pateicoties vietējo amatierteātru
un mūzikas grupu pilnveidotajām
profesionālajām prasmēm, kā arī
iepirktajam inventāram, paaugstināts
kultūras dzīves līmenis Limbažu,
Salacgrīvas un Volhovas pašvaldībā.
Projekta darbības reģionā veicināta
daudzveidīgu kultūras pasākumu norise,
tādējādi sekmējot arī vietējo uzņēmumu
attīstību.
Radušās jaunas idejas turpmākajai
pārrobežu sadarbībai kultūras nozarē
(mūzikā, teātra mākslā).
Lai interesentus informētu par
festivāliem, teātra izrādēm un
koncertiem, sagatavotas vairākas
brošūras, plakāti un citi informatīvie
izdevumi.
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EDU no borders
Sadarbība kvalitatīvai izglītībai bērniem no
sociālā riska grupām

Vispārējais
projekta
mērķis

Izglītības kvalitātes uzlabošana sociālā riska grupas
bērniem, izmantojot pārrobežu sadarbību starp
pedagogiem, vecākiem un vietējām pašvaldībām

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Peltsamā Apvienotā ģimnāzija (Igaunija)
Pleskavas Pedagoģiskais centrs (Krievija)
Pleskavas SOS bērnu ciemats (Krievija)
Valmieras 5. vidusskola (Latvija)
Valmieras SOS bērnu ciemats (Latvija)
Peltsamā SOS bērnu ciemats (Igaunija)
Tartu Annelinna ģimnāzija (Igaunija)
Asociētie partneri:
Peltsamā pilsētas dome (Igaunija),
Pleskavas apgabala Izglītības departments (Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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Ģimenes vizīte Pleskavas
SOS bērnu ciematā (Krievija)

Vizīte Tartu Annelinna
ģimnāzijā (Igaunija)

229 323 EUR
20 mēneši
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Mācības "Es un citi"
6. klases skolēniem Igaunijā

Projekta noslēguma
konference Tartu (Igaunija)

Noorganizēti 17 kopīgi kultūras
pasākumi Igaunijā, Latvijā un Krievijā.
Notikuši 25 pārrobežu pasākumi
skolēniem (radošās darbnīcas, semināri,
tikšanās, ekskursijas, koncerti).
Sarīkoti 46 macību semināri
skolotājiem, speciālistiem, vecākiem un
skolēniem.
Koncerts Peltsamā Apvienotajā
ģimnāzijā (Igaunija)

Noorganizētas četras izglītojošas
skolēnu, skolotāju un speciālistu
pārrobežu vizītes uz projekta
sadarbības skolām.
Speciālie pedagogi novadījuši
1967 mācībstundas bērniem ar īpašām
vajadzībām.
Skolām sagādāti metodiskie un
mācību materiāli, literatūra, mācību
rīki un IT aprīkojums. Ar projekta
laikā izstrādātajiem materiāliem un
metodēm iepazīstinātas arī citas
izglītības iestādes pārrobežu teritorijā.

Jauniešu mākslas darbi

Skolēnu vizīte Pleskavā un projekta
partneru vizīte Izborskā (Krievija)

Tartu (Igaunija) noorganizēta noslēguma konference
par aktuālām izglītības problēmām, kurā piedalījās
pārstāvji no Igaunijas, Latvijas un Krievijas.
Četrās projekta valstu robežteritoriju skolās (kopumā
ap 700 skolēnu) pilnveidota iekļaujošās izglītības
sistēma.
Vairāk nekā 160 skolotāju un speciālistu ieguvuši
jaunas zināšanas un prasmes darbā ar sociālā
riska grupas bērniem, kā arī paaugstinājuši savu
kompetenci darbā ar skolēniem ar īpašām izglītības
vajadzībām.
Aptuveni 200 skolēnu padziļināja savu izpratni par to,
kā novērst un atrisināt savas ikdienas problēmas.

Četrās valodās (igauņu, latviešu,
krievu un angļu) izdots ceļvedis par
labo praksi un pārrobežu sadarbības
pieredzi.

Vairāk nekā 100 vecāku paplašināja savas zināšanas
par bērnu audzināšanas un atbalsta jautājumiem
sarunās ar skolotājiem un bērnu aizsardzības
speciālistiem.

Organizēta 21 preses pārstāvju vizīte
uz skolām un SOS ģimenēm.

Uzlabota dzīves kvalitāte sociālā riska grupas bērniem
Igaunijā, Latvijā un Krievijā.

Pleskavā (Krievija) noorganizēta
konference speciālajiem pedagogiem,
kas strādā ar bāreņiem un bērniem no
sociālā riska grupām.

Vairāk nekā 2400 skolēnu guvuši labumu no dažādotā
mācību procesa robežteritorijās.
Radošā darbnīca
bērniem
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FORGET A HURRY
Latvijas un Krievijas pierobežas pašvaldību
vienotas kultūrtelpas un sadarbības tīkla
veidošana, izmantojot literāri māksliniecisko
potenciālu
Vispārējais
projekta
mērķis

Vienotas kultūrtelpas un sadarbības tīkla attīstība
cilvēkiem ar literāro, māksliniecisko un radošo
potenciālu Viļānos, Kārsavā un Šliselburgā, lai
nodrošinātu ciešāku Latvijas un Krievijas pierobežas
pašvaldību sadarbību

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Viļānu pašvaldība (Latvija)
Kārsavas pašvaldība (Latvija)
Šliselburgas pilsētas administrācija (Krievija)
Asociētie partneri:
Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola (Latvija),
Pašvaldības budžeta izglītības iestāde bērnu
papildizglītībai (Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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Projekta
Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist
komanda
buses and cars before reconstruction (Russia)

Starptautiskā
Parking area vasaras
in Pskovskaja street in Pechory for tourist
nometne
2014.
Kārsavā
buses and
carsgadā
before
reconstruction (Russia)

Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist
buses and cars before reconstruction (Russia)

198 843 EUR
20 mēneši
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Svobody
square in
Pechorysteigu"
town before
Vasaras
nometne
"Aizmirsti
reconstruction
(Russia)
2014.
gadā Kārsavā

Starptautiskā telekonference Viļāni–
Šliselburga–Viļāni 2014. gada maijā

Attīstīta infrastruktūra un modernizēti
darba apstākļi rakstniekiem un
māksliniekiem, tādējādi veicinot kultūras
dzīves uzplaukumu Šliselburgā (Krievija),
Viļānos un Kārsavā (Latvija).
Renovētas sešas Šliselburgas bibliotēkas
telpas, un bibliotēkas ieeja pielāgota
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Izveidota mediju bibliotēka kā virtuālais
Krievijas muzeja atzars, kurā pieejamas
vairāk nekā 300 filmas par mākslu.
Kārsavā noorganizēta piecu dienu
starptautiska vasaras nometne “Māksla
bez robežām”.

Jaunās
brīvdabas
Svobody
squareskatuves
in Pechory town before
atklāšana
2014. gada
jūnijā Kārsavā
reconstruction
(Russia)

Kārsavā uzbūvēta brīvdabas estrāde ar
700 apmeklētāju vietām.
Viļānos pie bibliotēkas uzbūvēta
brīvdabas lasītava un estrāde ar
apgaismojumu 50 apmeklētājiem.
Kārsavā, Viļānos un Šliselburgā
organizētas sešas vietējas un trīs
internacionālas rakstnieku un
mākslinieku tikšanās, kā arī noorganizēta
starptautiska rakstnieku, mākslinieku un
mūziķu telekonference.
Iegādāts moderns multimediju
aprīkojums un tehniskās ierīces,
lai nodrošinātu augstas kvalitātes
elektronisko komunikāciju Kārsavā,
Viļānos un Šliselburgā.

Noslēguma
konference
(3. daļa)
Svobody square
in Pechory
town before
Šliselburgas
skolā(Russia)
(Krievija)
reconstruction

Brīvdabas
lasītava Viļānos

Svobody square in Pechory town before
reconstruction (Russia)

Trīs starptautiskos konkursos izraudzīti
labākie dzejoļi un mākslas darbi, un
tie publicēti grāmatā “Aizmirsti steigu”
(123 autori).

Pateicoties telpu renovācijai, vides
pieejamībai un kultūras programmu
dažādībai, Šliselburgas bibliotēkas
apmeklētāju skaits gada laikā
palielinājies par 30 %.

Starptautiski popularizēta Latvijas un
Krievijas robežteritoriju rakstnieku
dzeja un proza un mākslinieku radītie
darbi.
Starptautiskā vasaras nometne "Māksla
bez robežām" 2014. gadā Kārsavā
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HeCaPrev
Pārmantotā vēža profilakses pasākumi
Pleskavas apgabalā

Vispārējais
projekta
mērķis

Dzīves kvalitātes uzlabošana Krievijā un Latvijā,
izveidojot efektīvas, uz reāliem datiem balstītas
pārmantotā vēža noteikšanas metodes un pārvaldības
sistēmu, kas cīnīsies pret pārmantoto vēzi pierobežas
reģionos

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Rīgas Stradiņa universitāte (Latvija)
Pleskavas Onkoloģiskais dispansers (Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)

112

Pārmantotā vēža centra
aprīkojums Pleskavā (Krievija)

246 251 EUR
30 mēneši
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Pārmantotā vēža centra
aprīkojums Pleskavā (Krievija)

Seminārs Rīgas Stradiņa universitātē
2012. gadā, rektors Jānis Gardovskis

Konsultācijas Pārmantotā vēža
centrā Pleskavā (Krievija)

Pleskavā izveidots viens Pārmantotā vēža
(PV) centrs. Centrs nodrošināts ar aprīkojumu,
lai atklātu pārmantotā vēža riska grupas,
nodrošinātu konsultācijas, preventīvos
pasākumus un ārstēšanu, kā arī diagnostiku
molekulārajās laboratorijās.

Brošūra ārstiem Krievijā

Četri Pleskavas Onkoloģiskā dispansera (POD)
speciālisti ieradās vairākās apmaiņas vizītēs
Rīgas Stradiņa universitātes Pārmantotā vēža
institūtā (no 2012. gada – Rīgas Stradiņa
universitātes Onkoloģijas institūts).
Apkopotas 1000 ģimeņu vēža vēstures
Krievijā; ievākti 1000 asins paraugi Krievijā;
veiktas 1000 DNS analīzes PV pacientiem un
viņu radiniekiem (500 Krievijā, 500 Latvijā);
veiktas 1250 BRCA1 gēna trīs biežāko
mutāciju izmeklēšanas (500 Krievijā, 750
Latvijā), kā arī 10 BRCA1 gēna un divas
pilnās MLH, MSH2, MSH6 gēnu izmeklēšanas
Latvijā.

Projekta noslēguma konference
2014. gadā Pleskavā (Krievija)

Brošūra
pacientiem Krievijā

Pēc projekta laikā iegūto datu apkopošanas
izveidota PV datubāze, ko ikdienas darbā izmanto
Pleskavas Onkoloģiskā dispansera speciālisti.
Projekta laikā izveidota metodoloģija PV
pārvaldības attīstīšanai, kuru POD darbinieki
izmanto Pleskavas apgabalā, lai ātrāk noteiktu
pārmantotā vēža riska grupas.
Organizēta viena Latvijas ekspertu pieredzes
apmaiņas vizīte Pleskavā.
Pamatojoties uz skrīninga un laboratorijas testu
rezultātiem, Pleskavā izraudzīti PV riska grupas
iedzīvotāji.

100 Pleskavas apgabala ārstu
ieguvuši lielāku izpratni par PV
un tā atklāšanas un ārstēšanas
metodēm.

Sadarbojoties Latvijas un Krievijas speciālistiem,
sniegtas 32 kopīgas konsultācijas PV pacientiem
Pleskavā.

Rīgas Stradiņa universitātē divās
nodarbībās izglītota Pleskavas PV
molekulārās laboratorijas vadība.

Palielināta sabiedrības (aptuveni 20 000 cilvēku
Krievijā un 20 000 cilvēku Latvijā) informētība par
pārmantoto vēzi kā kontrolējamu un ārstējamu
slimību.

Publicētas brošūras par pārmantoto
vēzi ārstiem un pacientiem.
Pārmantotā vēža centra atklāšanas
seminārs Pleskavā 2012. gadā
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Helping to Live
Samazināt HIV izplatības sociālās sekas Igaunijā
un Ļeņingradas apgabalā Krievijā

Vispārējais
projekta
mērķis

Sociālpsiholoģiskā atbalsta sistēmas attīstība Igaunijas
un Ļeņingradas apgabala robežteritorijās, lai palīdzētu
cilvēkiem ar HIV/AIDS. Ieguldījums HIV/AIDS sociālo un
ekonomisko seku mazināšanā

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Sociālā atbalsta un sabiedrības veselības nodibinājums
“Pozitīvais vilnis” (Sanktpēterburga, Krievija)
Biedrība “ESPO” (Ziemeļaustrumigaunija)
“LIGO” – asociācija “Sievietes pret HIV/AIDS”
(Ziemeļaustrumigaunija)
NVO „Evrika” (Igaunija)
Asociētais partneris:
Ļeņingradas apgabala Reģionālais AIDS centrs (Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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Projekta komandas
tikšanās Narvā (Igaunija)

Projekta dalībnieki Ļeņingradas
apgabalā (Krievija)

228 448 EUR
30 mēneši
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Projekta komandas tikšanās
Ļeņingradas apgabalā (Krievija)

Projekta
komandas tikšanās

Sociālo darbinieku
mācības

Noorganizētas deviņas darbinieku mācības
un divas preses konferences, sagatavoti
vairāki desmiti publikāciju un informatīvo
materiālu.

Vairāk nekā 1200 klientu
saņēmuši psihologa
konsultācijas un citus
pakalpojumus Ļeņingradas
apgabalā Krievijā un
Ziemeļaustrumigaunijā.

Izstrādāti kopīgi pasākumi, lai samazinātu
HIV ietekmi uz ekonomiskajiem un darba
resursiem šajos reģionos.

Izstrādāts sociālo pakalpojumu
modelis cilvēkiem ar HIV/AIDS
un izveidoti divi centri.
Pašlaik sociālo un psiholoģisko
atbalstu cilvēkiem ar HIV
nodrošina centri Narvā un Jehvi
(Igaunija), kā arī Ļeņingradas
apgabalā (Krievija), ar
pašvaldību finansiālu atbalstu
tiks atvērti vēl četri līdzīgi centri,
kas darbosies citās teritorijās.
Izdota rokasgrāmata sociālā
darba organizēšanai ar
cilvēkiem, kam ir HIV/AIDS.
Rokasgrāmatas elektroniskā
versija nosūtīta 200 institūcijām
un 1000 speciālistiem.

Projekta
plakāts

Uzlabojusies mērķgrupas socializācija:
vairāk nekā 50 klientu pēc mācībām atrada
darbu, vairāk nekā 500 klientu atrisināja
savas sociālās problēmas un vairāk nekā
150 klientu – juridiskās problēmas.
Vairāk nekā 140 pārstāvju no Krievijas
un Igaunijas pašvaldību iestādēm un
sociālie darbinieki tika informēti par HIV
preventīvajiem pasākumiem.
Izveidojusies veiksmīga sadarbība starp
valsts un nevalstiskajām organizācijām, kas
nodrošina atbalstu cilvēkiem ar HIV/AIDS
(iesaistītas 45 institūcijas).

Projekta komandas tikšanās
Ļeņingradas apgabalā (Krievija)
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NATURE THERAPY
Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves
nodrošināšanai Latvijas un Krievijas pierobežas
reģionos
Vispārējais
projekta
mērķis

Veicināt ilgtspējīgas sociālās vides attīstību un
vienlīdzīgus dzīves apstākļus, izmantojot dabas terapiju
kā inovatīvu un empīrisku pieeju plašā Latvijas un
Krievijas pierobežas reģionā

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Biedrība „Eiroreģions “Ezeru zeme”” (Latvija)
Daugavpils pilsētas Sociālais departaments (Latvija)
Dagdas novada dome (Latvija)
Līvānu novada dome (Latvija)
Ilūkstes novada dome (Latvija)
Pleskavas apgabala Sociālās labklājības administrācija
(Krievija)
Ārstnieciskās pedagoģijas un atšķirīgas mācīšanas centrs
(Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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Reitterapija – āra darbnīca vecākiem
un viņu bērniem ar īpašām vajadzībām

Kanisterapijas
darbnīca

195 816 EUR
17 mēneši
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Ratiņkrēslu uzbrauktuve dienas
aprūpes centrā Daugavpilī (Latvija)

Starptautiskā vasaras nometne
"Atpakaļ pie dabas"

Nodrošināta sociālās vides pieejamība bērniem
ar īpašām vajadzībām un bērniem no sociālā
riska grupām. Deviņas iestādes un atpūtas
vietas padarītas pieejamākas vietējiem
iedzīvotājiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
un apmeklētājiem:
• bērnunamā un patversmē „Priedīte” (Latvija)
uzbūvēta moderna nobrauktuve;

Starptautiskā vasaras nometne "Atpakaļ pie
dabas" ar smilšu terapiju Pečoros (Krievija)

• Daugavpils dienas aprūpes centrā personām
ar garīga rakstura traucējumiem uzbūvēta
uzbrauktuve ratiņkrēsliem;
• Dagdā un Vecdomē ierīkoti divi brīvdabas
spēļu laukumi bērniem ar īpašām vajadzībām;
• Līvānu Sociālā departamenta dienas
centrā un Ilūkstes ģimeņu atbalsta centrā
rekonstruētas telpas un iegādāts sociālās
rehabilitācijas aprīkojums;
• Beļskoje Ustjes bērnunamā Porhovskas
rajonā un Bobrovku bērnunamā Pečoru
rajonā (Krievija) rekonstruētas telpas un tās
pielāgotas dabas terapijas nodarbībām;
• ārstnieciskās pedagoģijas un diferencēto
mācību centrā Pleskavā (Krievija) izveidots
sensorais dārzs bērniem ar īpašām
vajadzībām.

Bērnu brīvdabas
spēļlaukums Latvijā

Uzlabotas teorētiskās zināšanas un praktiskās
iemaņas 18 Latvijas un Krievijas sociālajiem
darbiniekiem dabas terapijas inovatīvo metožu
izmantošanā ikdienas darbā ar bērniem. Sarīkoti
trīs dabas terapijas mācību kursi (dzīvnieku
terapija, fitoterapija, hidroterapija).
Noorganizētas divas starptautiskas septiņu
dienu vasaras nometnes “Atpakaļ pie dabas”,
kurās piedalījās 64 bērni no Daugavpils un
Pleskavas apgabala daudzbērnu un viena
vecāka ģimenēm un kur tika nodrošināta
individuāla terapija katram bērnam: reitterapija,
kanisterapija, fitoterapija vai smilšu terapija.

Dabas terapijas
darbnīca

Stiprināti profesionālie un personīgie
sakari starp Latvijas un Krievijas sociālajiem
darbiniekiem.

Starptautiskā vasaras
nometne Daugavpilī

Bērni no daudzbērnu un viena vecāka
ģimenēm, kā arī bērni ar īpašām
vajadzībām atklāja dabu kopā ar
dzīvniekiem, ieguva jaunas intereses,
saņēma rehabilitāciju.
Palielinātas zināšanas par dabas terapiju
kā unikālu rehabilitācijas metodi gan
indivīdiem (vecākiem), gan profesionāļiem.
Izveidota elektroniska bērnu zīmējumu
izstāde “Tu un es – draugi uz mūžu”,
kurā redzami bērnu zīmētie dzīvnieki
vai mājdzīvnieki, tā izplatīta septiņās
sadarbības partneru mājaslapās, YouTube
un citos plašsaziņas līdzekļos.
Vietējos plašsaziņas līdzekļos un
mājaslapās publicētas vairākas preses
relīzes un raksti, izveidoti divi informatīvie
materiāli “Aizkustinošā daba” (krievu un
latviešu valodā) un divi izglītojoši foto un
video materiāli par dabas terapiju (latviešu
un krievu valodā).
Tematiskie digitālie materiāli par dabas
terapijas metodēm ir plaši pieejami
vietējiem iedzīvotājiem, lai veicinātu
zināšanas par dabas dziedinošo spēku un
pozitīvo ietekmi uz cilvēka organismu.
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Photo Youth
Fotogrāfijas mākslas pieejamība jauniešiem
ar invaliditāti

Vispārējais
projekta
mērķis

Uzlabot dzīves kvalitāti un nodrošināt vienādas
iespējas jauniešiem ar īpašām vajadzībām saņemt
papildizglītību fotogrāfijas mākslas nozarē

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
(Latvija)
N. Rimska-Korsakova Pleskavas mākslas koledža (Krievija)
Sociālais centrs “Vyborg” (Krievija)
Reģionālā NVO “Pēterburgas vecāki” (Krievija)
Asociētais partneris:
Ļeņingradas apgabala Viborgas rajona pašvaldības
administrācija (Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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Fotomācības
bērniem

Fotomācības
bērniem

257 682 EUR
18 mēneši

8 sadarbības gadi | Rezultātu pārskats

Ceļojošā
fotoizstāde

300 skolēni no Rīgas, Viborgas un Pleskavas
ieguva jaunas profesionālās iemaņas
vizuālajā mākslā.
Izstrādāta un pašlaik jau tiek izmantota jauna
metode, kā mācīt fotografēšanas mākslu
jauniešiem ar invaliditāti. 60 skolotāju
semināru laikā tika iepazīstināti ar šīs
metodes praktisko lietojumu.
Georgija Petrova, Pleskavas
studenta, fotogrāfija

Pleskavā noorganizēta fotogrāfu vasaras
radošā nometne Latvijas un Krievijas
jauniešiem ar invaliditāti.
Nopirkti datori, krāsu printeri un fotoaparāti,
ko jaunieši izmanto profesionāļu uzraudzībā.
Sagatavota ceļojoša fotogrāfiju izstāde, kas
izrādīta Rīgā, Viborgā, Sanktpēterburgā,
Pleskavā un atvērto durvju dienās Briselē
(kopumā noorganizētas 12 izstādes).
Projektā iesaistītas 15 institūcijas (speciālās
izglītības iestādes un bāreņu nami).

Projekta fotoizstādes
atklāšanas pasākums

Projekta noslēguma
konference Rīgā

Pateicoties iegūtajām prasmēm darboties un
komunicēt elektroniskajā vidē, nodrošināti
savstarpējie kontakti starp partneriem.
Apgūta darbošanās elektroniskajā vidē, lai
veicinātu pieredzes apmaiņu, t. sk. fotogrāfiju
apmaiņu, kā arī lai dibinātu kontaktus.
Būtiski, ka projektā fotografēšanas iemaņas ar
iespēju iegūt papildizglītību šajā virzienā izvēlējās
jaunieši ar invaliditāti, tādējādi šiem jauniešiem
palielinājās darba tirgus iespējas.
Projekts veicinājis pozitīvu attieksmi pret cilvēkiem
ar invaliditāti kā spējīgiem gūt panākumus
fotografēšanas mākslā.
Cilvēkiem ar invaliditāti paaugstināta pašapziņa.
Tajās skolās, kas piedalījās projektā, fotografēšana
apstiprināta kā atsevišķa interešu izglītības
programma. Fotografēšanas mākslas iemaņu
pilnveidošanu turpina projekta laikā izglītotie
skolotāji.

Projekta grāmata

Fotomācības bērniem
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SPEECH
Pārrobežu pieredzes apmaiņa, lai uzlabotu
speciālās izglītības kvalitāti

Vispārējais
projekta
mērķis

Uzlabot speciālās izglītības un runas terapijas kvalitāti
krieviski runājošiem bērniem Igaunijas un Krievijas
sākumskolās un pamatskolās

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Integrācijas un migrācijas nodibinājums “Mūsu cilvēki”
(Krievija)
Tartu Universitāte (Igaunija)
A. Hercena Krievijas Valsts pedagoģijas universitāte
(Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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Teorētiskais
Parking areaseminārs
in Pskovskaja street in Pechory for tourist
runas
Igaunijā
busesterapeitiem
and cars before
reconstruction (Russia)

158 810 EUR
24 mēneši
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Prof.
Ludmilas
Berjajevas
(Hercena
Parking
area in
Pskovskaja
street inKrievijas
PechoryValsts
for tourist
pedagoģijas
universitāte)
lekcija runas (Russia)
terapeitiem (Krievija)
buses and cars
before reconstruction

SvobodySanktpēterburgā
square in Pechory town before
Seminārs
reconstruction
(Russia)
2014.
gadā

Parking area in Pskovskaja street in Pechory for tourist
buses and cars before reconstruction (Russia)

Notikuši divi teorētiskie semināri runas
terapeitiem Narvā (Igaunija) un viena
praktiskā nodarbība Sanktpēterburgā
(Krievija).
55 runas terapeiti paaugstinājuši teorētiskās
zināšanas un praktiskās iemaņas.
Notikuši divi informatīvie semināri projekta
dalībniekiem un ieinteresētajām personām
Igaunijā un Krievijā.

Praktiskās mācības runas terapeitiem
Sanktpēterburgā (Krievija)

Noorganizēta viena projekta partneru
pieredzes apmaiņas trīs dienu mācību vizīte
Tartu.

Teorētiskais un praktiskais
seminārs Igaunijā 2013. gadā

Lielāks skaits runas terapeitu Igaunijā un
Krievijā ir gatavi sniegt augsti kvalificētu
palīdzību bērniem un pieaugušajiem ar runas
problēmām.

Publicēta brošūra “Krieviski runājošo runas
terapeitu mācības Igaunijā un Krievijā” ar
rakstiem par runas terapiju.

Aptuveni 40 cilvēku katru gadu saņem runas
terapiju un kvalificētu speciālistu palīdzību.
Pateicoties projektam, aptuveni 2200 cilvēkiem
samazinājušās runas problēmas.

Analizēts runas terapijas mācību plāns
partnerorganizācijās un izveidots sadarbības
tīkls starp Igauniju un Krieviju speciālās
izglītības nozarē.
Sertifikātu pasniegšana runas
terapijas mācības dalībniekiem

Uzlabojušies pamatskolas un vidusskolas
beidzēju igauņu valodas eksāmena vidējie
rezultāti.
Izveidoti pamati jauna veida runas terapijas
mācību plānam un tā izmantošanai Igaunijā
un Krievijā. Jaunais mācību plāns nodrošinās
augstas kvalitātes speciālo izglītību arī pēc
projekta norises un turpmāku izglītības
partnerorganizāciju sadarbību mācību
programmas attīstībā.
Publicēti septiņi raksti plašsaziņas līdzekļos
un specializētajos žurnālos, kā arī sagatavotas
300 skrejlapas ar informāciju par projektu.

Svobody
square
in Pechory
town before
Praktiskās
mācības
runas terapeitiem
reconstruction
(Russia)
Sanktpēterburgā
(Krievija)

Sertifikātu pasniegšana runas
terapijas mācības dalībniekiem
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Liela mēroga projekti ir stratēģisko investīciju
projekti, kas sekmē sociālekonomisko attīstību
visā pārrobežu teritorijā
122
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Liela mēroga projekti
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Common Peipsi
Ekonomiski un ekoloģiski ilgtspējīga Peipusa
ezera teritorija
Vispārējais
projekta
mērķis

Veicināt ilgtspējīgu sociālekonomiskās vides attīstību
Peipusa ezera teritorijā

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Igaunijas Iekšlietu ministrija (Igaunija)
Tartu pilsētas dome (Igaunija)
Mustvē pilsētas dome (Igaunija)
Kallastes pilsētas dome (Igaunija)
Repinas lauku pašvaldība (Igaunija)
Pleskavas apgabala Dabas pārvaldes un vides aizsardzības
valsts komiteja (Krievija)
Gdovas rajona administrācija (Krievija)
Pleskavas apgabala administrācija (Krievija)
Pečoru rajona administrācija (Krievija)
Valsts finansēta sociālo pakalpojumu iestāde
“Pervomajskas Psihoneiroloģiskā klīnika” (Krievija)
Pleskavas pašvaldības uzņēmums “Gorvodokanal” (Krievija)

Uzbūvētā osta
Tartu (Igaunija)

Kuģošanas līdzekļu nolaišanas un izcelšanas vieta
remontam un uzturēšanai Kallastē (Igaunija)

Asociētie partneri:
Igaunijas Vides ministrija,
Igaunijas Ekonomikas un komunikāciju ministrija,
SIA “Põlva vesi” (Igaunija),
Pleskavas apgabala Ekonomiskās attīstības un tirdzniecības
valsts komiteja (Krievija)
Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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9 331 807 EUR
53 mēneši
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Rekonstruētā notekūdeņu attīrīšanas stacija
Čerjohas ciematā Pleskavas apgabalā (Krievija)

Rekonstruētā notekūdeņu attīrīšanas stacija
Leščihinas ciematā Palkinas rajonā (Krievija)

Igaunijā
Uzbūvētas trīs ostas, lai kuģošanas līdzekļi varētu
pietauvoties 104 pietauvošanās vietās: 44 Tartu,
40 Mustvē un 20 Repinā.
Labiekārtoti ostu paviljoni, uzbūvētas stacionāras
un peldošas pietauvošanās vietas, pievedceļi un
trotuārs, labiekārtotas autostāvvietas. Nodrošināta
spēja uzņemt kravu nogulsnes un kuģošanas
līdzekļu atkritumus trīs iepriekšminētajās ostās.

Uzbūvētā osta
Repinā (Igaunija)

Kallastē uzbūvēta kuģošanas līdzekļu nolaišanas
un izcelšanas vieta remontam un uzturēšanai.
Veikta arī ieejas kanāla attīrīšana no nogulsnēm.
Radītas papildu darbavietas ostās un piestātnēs.
Krievijā
Rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas stacijas
Gdovā ar 530 m3 kapacitāti dienā un Čerjohas
ciemā ar 1400 m3 kapacitāti dienā, kā arī uzbūvēta
Leščihinas notekūdeņu attīrīšanas stacija ar 120 m3
kapacitāti dienā.
Uzbūvētā otrreizējo nogulšņu tvertne
Pleskavas notekūdeņu sūkņu stacijā (Krievija)

Uzbūvētās kuģu pietauvošanās
vietas Tartu ostā (Igaunija)

Veikta 72 objektu pārbaude – centralizētajās un vietējās
notekūdeņu stacijās, kā arī kanalizācijas sūkņu stacijās.
Izveidota Peipusa ezera baseina ģeogrāfiskās
informācijas datubāze ar datiem par stāvokli
notekūdeņu attīrīšanas stacijās un notekūdeņu
kvalitāti, kā arī sagatavots atlants ar 28 kartēm un to
paskaidrojumiem.
Izstrādātas rekomendācijas reģiona ilgtermiņa
ekoloģiskajai programmai “Tīrs ūdens Pleskavas
apgabalā 2014.–2017.”, kas paredz notekūdeņu
attīrīšanas sistēmu uzlabošanu 17 pašvaldībās Pleskavas
apgabalā Peipusa ezera baseinā.

Pleskavas notekūdeņu attīrīšanas stacijā
rekonstruētas četras otrreizējo nogulšņu
tvertnes ar 30 m diametru, kā arī atjaunoti divi
dekanteri un nomainīts viens dūņu slāpētājs
un dekanters.

Uzlabota virszemes ūdens kvalitāte un samazināts
kopējais novadīto notekūdeņu piesārņojums
(piemēram, fosfors, slāpeklis, bioķīmiskais skābekļa
patēriņš) Gdovkas, Pačkovkas, Mnogas un Veļikajas upē
līdz Krievijā pieļaujamajam standartam.

Rekonstruēts kanalizācijas izvades tīkls
(970 m) no Pečoru slimnīcas līdz notekūdeņu
attīrīšanas stacijai un kanalizācijas sūkņu
stacijai (220 m).

1,3 miljoni iedzīvotāju Igaunijā un 670 000 iedzīvotāju
Krievijā informēti par projekta rezultātiem TV un
radio pārraidēs, kā arī saņēmuši informāciju no
sagatavotajiem informatīvajiem materiāliem.
Uzbūvētā osta
Mustvē (Igaunija)
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Narva-Ivangorod
BCPs

Ivangorodas un Narvas robežšķērsošanas
kompleksa rekonstrukcija
Vispārējais
projekta
mērķis

Pašreizējo robežas šķērsošanas šķēršļu negatīvās
ietekmes mazināšana, tādējādi veicinot
reģionu konkurētspējīgu attīstību un uzlabojot
robežšķērsošanas vietu tēlu

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Igaunijas Republikas Iekšlietu ministrija (Igaunija)
Valsts akciju sabiedrība “Nekustamie īpašumi” (Igaunija)
Krievijas Federācijas Valsts robežas apsaimniekošanas
federālā attīstības aģentūra (Rosgranitsa) (Krievija)
Federālā valsts budžeta iestāde “Rosgranstroj” (Krievija)
Pašvaldības fonds “Ivangorodas Ilgtspējīgas attīstības
centrs” (Krievija)
Asociētie partneri:
Policijas un robežsardzes pārvalde (Igaunija),
Narvas pilsētas dome (Igaunija),
Igaunijas Nodokļu un muitas pārvalde (Igaunija),
Organizācijas “Ivangorodas pilsēta” administrācija (Krievija),
Ļeņingradas apgabala Drošības un kārtības komiteja
(Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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RŠV „Narva-1” pirms
rekonstrukcijas (Igaunija)

RŠV „Narva-1” pēc
rekonstrukcijas (Igaunija)

8 098 730 EUR
59 mēneši
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RŠV „Narva-1” pēc
rekonstrukcijas (Igaunija)

Robežšķērsošanas vieta (RŠV) „Narva-1”:

Igaunijā:

• sagatavots un īstenots jauna
termināļa izveides projekts;

• par 6,9 % palielinājies robežu šķērsojušo gājēju
skaits RŠV „Narva-1”;

• atjaunots ceļa segums starp
kontroles zonu un tiltu;

• par 13,6 % palielinājies robežu šķērsojušo
automašīnu skaits RŠV „Narva-1”;

• uzbūvēts un aprīkots jauns autobusu,
automašīnu un gājēju terminālis.

• kopš jaunā termināļa atvēršanas 2015. gada
jūlijā vairāk nekā divas reizes ir palielinājusies
RŠV „Narva-1” caurlaidība: 8 gājēju joslas
iepriekšējo 4 vietā, 12 automašīnu un autobusu
joslas iepriekšējo 6 vietā;

Robežšķērsošanas vieta (RŠV)
”Ivangoroda”:
• sagatavots būvniecības projekts
gājēju terminālim;

RŠV “Ivangoroda”
pēc rekonstrukcijas

• uzbūvēta jauna gājēju termināļa ēka,
kā arī rekonstruēta gājēju zona un
aprīkota ar modernu inventāru;

• uzlaboti darba apstākļi Igaunijas RŠV
darbiniekiem un robežas šķērsošanas apstākļi
pārējai sabiedrībai.
Krievijā:
• RŠV „Ivangoroda” caurlaidība palielinājusies no
1152 cilvēkiem dienā līdz pat 7000 cilvēkiem,
savukārt apbūvētā zona palielinājusies no
344,38 m2 līdz 795,9 m2;

• rekonstruēts gājēju ceļš, kas savieno
RŠV „Ivangoroda” un „Narva-1”;
• uzbūvēts un aprīkots ar modernu
inventāru jauns gājēju terminālis
gājēju robežšķērsošanas vietā
Parusinkā Ivangorodā.

• gājēju RŠV ”Ivangoroda” (Parusinka) caurlaidība
palielinājusies no 615 cilvēkiem dienā līdz pat
3000 cilvēkiem, savukārt RŠV ēkas apbūvētā
zona ir palielinājusies no 49,31 m2 līdz 448,4 m2.

Uzlabota abu RŠV kapacitāte,
tādējādi nodrošinot vienkāršāku un
ātrāku Krievijas un Igaunijas robežas
šķērsošanu.
RŠV „Ivangoroda” (Parusinka)
pirms rekonstrukcijas (Krievija)

Būtiski uzlabojušies darba apstākļi gan Krievijas
robežkontroles darbiniekiem, gan arī Igaunijas
robežkontroles darbniekiem, tādējādi padarot
robežšķērsošanas procesu ātrāku un efektīvāku.
Uzlabotas robežšķērsošanas iespējas cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.
Pateicoties infrastruktūras uzlabojumiem un
starptautiskajiem standartiem atbilstošam
izvietojumam, sinhronizēta Igaunijas un Krievijas
RŠV funkcionalitāte un iespējas.
Palielinoties RŠV pieejamībai un veiktajiem
uzlabojumiem, pierobežas reģionos uzlabojusies
sociālekonomiskā situācija.
Projekta īstenošanas laikā izstrādāts finanšu
modelis, ko Igaunijas un Krievijas valsts iestādes
var izmantot līdzīgos projektos.

RŠV “Ivangoroda”
pirms rekonstrukcijas

RŠV„Ivangoroda” (Parusinka)
pēc rekonstrukcijas (Krievija)
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Narva-Ivangorod
Narvas un Ivangorodas unikālā cietokšņa kā
vienota kultūras un tūrisma objekta attīstība
Vispārējais
projekta
mērķis

Atjaunot unikālo Narvas un Ivangorodas cietokšņu
kompleksu, tā palielinot pārrobežu konkurētspēju
tūrisma nozarē

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Narvas pašvaldības Pilsētas attīstības un ekonomikas
departaments (Igaunija)
Ļeņingradas apgabala valsts kultūras institūts “Muzeju
aģentūra” (Krievija)
Asociētie partneri:
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības pārvalde
(Igaunija),
Austrumviru apriņķa pašvaldība (Igaunija),
Narvas muzejs (Igaunija),
Ļeņingradas apgabala Kultūras komiteja (Krievija),
Kingisepas rajona Ivangorodas pilsētas pašvaldība
(Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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Viktorijas bastiona sienas pirms
rekonstrukcijas (Narvā, Igaunijā)

Viktorijas bastiona sienas pēc
rekonstrukcijas (Narvā, Igaunijā)

6 394 574 EUR
59 mēneši
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Mazā Pulvera klēts pēc
rekonstrukcijas Ivangorodā (Krievija)

Mazā Pulvera klēts pirms
rekonstrukcijas Ivangorodā (Krievija)

Veikta nacionālas nozīmes kultūras pieminekļu
saglabāšana, konservēšana un vēsturiskās cietokšņu
struktūras rekonstrukcija Narvā un Ivangorodā.
Narvā
Rekonstruēts Viktorijas bastions un Pulvera pagrabs:
• rekonstruēta Viktorijas bastiona ārsiena (2154 m²),
Mācību kurss gidiem un muzeju
darbiniekiem Narvā (Igaunijā)

• rekonstruētas Viktorijas bastiona kazemātu
dubultlīmeņa galerijas (661,3 m ²), tajās izvietotas
vēsturiskās ekspozīcijas,
• starp Goda un Viktorijas bastionu atjaunota un
nostiprināta ārējā nenesošā siena (140 m²),
• rekonstruēts Pulvera pagrabs (102,19 m²) un pielāgots
informācijas un apmeklētāju pieņemšanas centram,
• ierīkotas zaļās zonas (≈ 5300 m²),
• izveidotas takas, laukumi un piebraucamie ceļi (1627 m²).
Ivangorodas cietoksnī
Rekonstruēta 17. gs. Mazā Pulvera klēts:

Apmeklētāju centrs Pulvera
pagrabā Narvā (Igaunija)

• 1. stāvā izvietots apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centrs (69,6 m²), suvenīru veikals (40,2 m²),
izstāžu telpas pagaidu ekspozīcijām (53,9 m²),
• 2. stāvā ierīkota izstāžu zāle pastāvīgai ekspozīcijai
(211,5 m²), bēniņi pielāgoti biroja telpām, muzeja
speciālistu darba vietām un konferenču zālei (187,5 m²).
Rekonstruēta Mazā Pulvera klēts:
• atjaunotas ārējās sienas (1249 m²) un iekšējās sienas
(99,2 m²),
• rekonstruēta akmens grīda 1. stāvā (163,7 m²),
• uzbūvēts 2. un 3. stāvs (399 m²),
• izbūvēta nostiprinājumu sistēma un jumts (476,58 m²),

Mazās Pulvera klēts iekštelpas pēc
rekosntrukcijas Ivangorodā (Krievija)

Saglabātais četrstūru
cietoksnis Ivangorodā (Krievijā)

Īstenota 1492. gadā uzceltā četrstūrveida
cietokšņa (517 m²) saglabāšana.
Labiekārtots cietokšņa pagalms
(1981,7 m²).
Gidiem un muzeja darbiniekiem Narvā un
Ivangorodā noorganizētas mācības.
Rekonstruētajos un apmeklētājiem
atvērtajos jaunajos tūrisma objektos –
Viktorijas bastiona kazemātos Narvā
un Mazajā Pulvera klētī Ivangorodā –
izveidotas trīs darbavietas.
Tūristu un apmeklētāju skaits palielinājies
par 15 % .
Nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas
dažādām grupām apmeklēt Viktorijas
bastionu Narvā un Mazo Pulvera klēti
Ivangorodā.
Palielinājusies tūrisma informācijas
pieejamība un kvalitāte.
Uzlabota dzīvojamā vide 75 000 Narvas un
Ivangorodas pārrobežas iedzīvotāju.

• uzstādītas trīs iekšējās kāpnes, 15 logi un 10 durvis.
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SAFE ROAD
Satiksmes un robežšķērsošanas iespēju
uzlabošana ceļa posmā Verska–Pečoru klosteris
Vispārējais
projekta
mērķis

Pārrobežu reģionu konkurētspējas palielināšana,
attīstot satiksmes iespējas un palielinot drošību uz ceļa
Verska–Pečoru klosteris, t. sk. arī Koidulas un Kuņičina
Goras robežkontroles punktos

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Igaunijas Ceļu administrācija (Igaunija)
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Brīvības laukums Pečoru pilsētā
pēc rekonstrukcijas (Krievija)

Reha-Koidula ceļa daļa pirms
rekonstrukcijas (Igaunija)

Reha-Koidula ceļa daļa pēc
rekonstrukcijas (Igaunija)

Tūristu autobusu un automašīnu stāvlaukums
Pleskavas ielā Pečoros pirms rekonstrukcijas (Krievija)

Tūristu autobusu un automašīnu stāvlaukums
Pleskavas ielā Pečoros pēc rekonstrukcijas (Krievija)

Pečoru rajona administrācija (Krievija)
Valsts kultūras institūts “Pečoru Kultūras centrs” (Krievija)
Pilnsabiedrības firma “Shans & Co” (Krievija)
Asociētie partneri:
Pleskavas apgabala Ceļu objektu valsts komiteja (Krievija),
Ārzemju ekonomisko attiecību departaments (Krievija),
Pleskavas valsts komiteja apgabala ekonomiskajai attīstībai
un investīciju politikai (Krievija),
Verskas pašvaldība (Igaunija)
Setomā Lauku pašvaldību apvienība (Igaunija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)

Brīvības laukums Pečoru pilsētā
pirms rekonstrukcijas (Krievija)

5 597 844 EUR
57 mēneši
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Rekonstruēts 17 km garš ceļa posms
Pelvas apriņķī Igaunijā – atbilstoši
starptautiskajiem standartiem atjaunots
14,6 km garš ceļa posms Reha–Koidula un
noasfaltēts 2,4 km garš grants ceļa posms
Verska–Reha.
Rekonstruēta 2,1 km gara iela no
robežkontroles punkta “Kuņičina Gora” līdz
Pečoru klosterim Krievijā.
Izveidota jauna elektroapgādes sistēma
un uzstādītas ceļa zīmes rekonstruētajā
Pečoru ielā Krievijā.

Gājēju un velosipēdu ceļš
pirms rekonstrukcijas (Igaunija)

“Koidula” un “Kuņičina Gora” (Igaunija–
Krievija).

Uzbūvēta ūdensapgādes un notekūdeņu
sistēma zem Jurjevska ielas, tādējādi
ļaujot savienot 25 mājas, kas atrodas uz šīs
ielas, ar Pečoru pilsētas ūdensapgādes un
notekūdeņu sistēmu.

Īstenoti kopīgi pieredzes apmaiņas
pasākumi: semināri Krievijā un
Igaunijā, speciālistu mācības par
jaunajām tehnoloģijām asfalta seguma
rekonstrukcijā Igaunijā, mācības par
satiksmes izglītību skolās un pirmsskolas
izglītības iestādēs Krievijā.

Uzbūvēta 0,5 ha liela stāvvieta Pleskavas
ielā Pečoros tūristu autobusiem un
automašīnām.
Izveidota drošāka satiksme
velosipēdistiem un kājāmgājējiem
Dienvidaustrumigaunijā un Pečoros
Pleskavas apgabalā – uzbūvēts 1,6 km garš
gājēju un velosipēdu ceļš Verskas ciemā
un 0,3 km garš gājēju un velosipēdu ceļš
Koidulas pierobežā Igaunijā, kā arī 2,1 km
garš gājēju un velosipēdu ceļš Pečoros.

Gājēju un velosipēdu ceļš
pēc rekonstrukcijas (Igaunija)

Izveidojusies pārrobežu speciālistu
sadarbība ceļu būves, satiksmes
drošības un izglītības jautājumos, kā arī
palielinājušās zināšanas par jaunajām
ceļu būves un satiksmes drošības
tehnoloģijām.
Izveidota drošāka infrastruktūra tūristiem,
kuri apmeklē Pečorus, arī Pečoru Svētā
Uspenska klosteri (Krievija). Palielinājies
tūristu skaits, kuri apmeklē kultūras
objektus Igaunijas dienvidaustrumu
pierobežā un Pečoros (Krievija).

Nodrošināta ātrāka un drošāka satiksme
kravas automašīnām un vieglajām
automašīnām Dienvidaustrumigaunijas un
Pleskavas apgabala pierobežas teritorijā.
Palielināta pārrobežu satiksmes plūsma no
Eiropas Savienības uz Krievijas Federāciju
un atpakaļ caur robežkontroles punktiem

Rekonstruētā Jurjevska iela, kura ved uz
robežkontroles punktu “Kuņičina Gora” (Krievija)

Samazinājies ceļu satiksmes negadījumu
skaits pierobežas teritorijā.
Uzbūvētais gājēju un
velosipēdu ceļš Igaunijā
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VientuliBrunishevo
RŠV “Vientuļi” rekonstrukcija un RŠV
“Bruņiševa” iekārtošana
Vispārējais
projekta
mērķis

Infrastruktūras uzlabošana un kapacitātes palielināšana
robežšķērsošanas vietās “Vientuļi”’ (Latvija) un
“Bruņiševa” (Krievija) ar vispārējas Krievijas un Latvijas
robežšķērsošanas vietu kapacitātes palielināšanu

Partneri
(vadošais
partneris
pirmais)

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”
(Latvija)
Krievijas Federācijas Federālā robežu attīstības aģentūra
(Krievija)
Valsts federālā budžeta institūcija “Rosgranstroy” (Krievija)

Kopējais
izlietotais
budžets
Ilgums
(mēnešos)
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RŠV "Vientuļi" pirms
rekonstrukcijas (Latvija)

9 294 619 EUR
59 mēneši
RŠV "Bruņiševa" pirms
rekonstrukcijas (Krievija)
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RŠV "Bruņiševa" pēc
rekonstrukcijas (Krievija)

RŠV "Vientuļi" pēc
rekonstrukcijas (Latvija)

Atjaunotas un uzbūvētas vairākas ēkas abās
robežšķērsošanas vietās (RŠV):
• robežšķērsošanas vietā “Vientuļi” – administratīvā
ēka, galvenā kontroles ēka ar kontroles nojumēm
un paviljoniem, padziļinātās kontroles ēka;
• robežšķērsošanas vietā “Bruņiševa” – jauna
kontroles ēka, kontroles paviljoni un kontroles
caurlaides punkti, saimniecības ēka un
inženiertehniskās palīgēkas.
Kontroles ēka
RŠV "Vientuļi"

Modernizēta ūdensapgādes, kanalizācijas un
notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūra un uzstādītas
jaunas iekārtas (ūdens piegādes caurules ar
papildu nodrošinājumu ugunsdzēšanai, dzeramā,
ugunsdzēsības un lietus ūdens sūkņu stacijas,
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un cauruļvadi;
lietusūdens un zemes meliorācijas caurules) abās RŠV.
Rekonstruēta elektroenerģijas un siltumapgādes
infrastruktūra un uzstādītas jaunas iekārtas:
• robežšķērsošanas vietā “Vientuļi” –
elektropieslēgums, apgaismojuma tīkls, elektrības
kabeļi, transformatoru apakšstacija, elektroapgādes
sadales kārbas, apkures katli, dīzeļdegvielas
ģenerators;

Administrācijas ēka
RŠV "Bruņiševa"

• robežšķērsošanas vietā “Bruņiševa” –
elektroapgādes tīkls, transformatoru apakšstacija,
apgaismes stabi ar lukturiem, automatizēta apkures
katlu māja, kas tiek darbināta ar dīzeļdegvielu,
degvielas noliktava, duālās siltuma caurules un citas
iekārtas.
Izstrādāta komunikāciju un drošības infrastruktūra:
• integrētās drošības sistēmas, komunikāciju sistēma
un robežkontroles iekārtas robežšķērsošanas vietā
“Bruņiševa”;
• kanāli (caurules) sakaru kabeļiem robežšķērsošanas
vietā “Vientuļi”.
Abos robežkontroles punktos modernizēti
piebraucamie ceļi un laukumu infrastruktūra:

Saimniecības ēkas
RŠV "Bruņiševa"

• RŠV “Bruņiševa” noasfaltēti piebraucamie ceļi un
laukumi, noasfaltētas ietves apkārt ēkām, ierīkotas
satiksmes regulēšanas barjeras, uzstādīti luksofori,
informatīvās norādes ;

Galvenā ēka un kontroles joslas RŠV “Vientuļi”

• RŠV “Vientuļi” izbūvēti meliorācijas grāvji, pacelts
zemes līmenis, veikti piebraucamo ceļu izveides
pamatdarbi, izvesta liekā zeme, uzstādīti
sētas vārti, izveidots ceļa segums un apmales,
ierīkotas satiksmes regulēšanas barjeras.
RŠV “Vientuļi” rekonstrukcija un tās atvēršana arī
kravu pārvadājumiem veicinās starptautiskās
tirdzniecības attīstību un samazinās sastrēgumus
uz Latvijas un Krievijas robežas.
RŠV “Bruņiševa” un tā potenciālā atvēršana kravas
automašīnu satiksmei veicinās pārrobežu tūrisma
un tirdzniecības attīstību, kā arī palielinās Krievijas
un Latvijas robežšķērsošanas kapacitāti.
Uzlaboti kontrolējošo institūciju darba apstākļi, kā
arī robežas un muitas kontroles kvalitāte abās RŠV,
tādējādi padarot ES un Krievijas robežu drošāku.
RŠV “Vientuļi” un “Bruņiševa” veicinās ilgtspējīgu
ekonomisko attīstību pierrobežas reģionos. RŠV
palielinātā kapacitāte samazinās potenciālās rindas
robežšķērsošanas vietās, tādā veidā arī saudzējot
vidi, samazināsies siltumnīcas efekta gāzes, sēra
oksīdu, slāpekļa oksīdu emisijas un piesārņojums.
RŠV “Vientuļi” un “Bruņiševa” tehniskais risinājums
pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
RŠV izveidotās darbavietas un palielinātā
transporta plūsma dos papildu stimulu pierobežu
teritoriju attīstībai – Pleskavai Krievijā, Latgales un
Vidzemes reģioniem Latvijā.
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Programmas rādītāji
Programmas rādītāji ir būtiski programmas efektīvai un rezultatīvai ieviešanai. Tie palīdz sekot līdzi un izvērtēt, vai, īstenojot programmu, ir sasniegti
izvirzītie mērķi, kā arī noteikt sasniegto efektivitāti. Šie rādītāji ir saistīti ar katras prioritātes mērķiem. Tālāk esošajos infografikos ir redzams salīdzinājums
starp sākotnēji plānotajiem rādītājiem un visu atbalstīto projektu sasniegtajiem rādītājiem.
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1. prioritāte

5

16

plānots sasniegts

6

126

plānots sasniegts

Dati uz 01.09.2016.
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2. prioritāte

39

plānots sasniegts

60
210

plānots sasniegts

30 139

plānots sasniegts

27
30

plānots sasniegts
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Programmas rādītāji
Papildu rādītāji, kas sasniegti projektu īstenošanas laikā

1. prioritāte
Saistībā ar dabu izveidoto tūrisma pakalpojumu / sezonālā tūrisma produktu / pakalpojumu skaits 4

2. prioritāte
Restaurēto kultūrvēsturiskas nozīmes vietu skaits
Ar enerģiju saistīto attīstīto infrastruktūras objektu skaits
Ar enerģiju saistīto atjaunoto infrastruktūras objektu skaits
Apmācību ieguvušo cilvēku skaits
Publisko kampaņu skaits, lai pievērstu sabiedrības uzmanību vides jautājumiem

5
7
4
1699
11

3. prioritāte
Kopējo kultūras pasākumu skaits
Maza mēroga renovācijas darbu (objektu) skaits
Uzsākto sadarbības modeļu skaits

Dati uz 01.09.2016.
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39
19
6

Komunikācijas un vizuālās atpazīstamības rādītāji
Bukleti
Brošūras
Ziņu lapas
Preses relīzes
Raksti avīzēs
Raksti specializētajos žurnālos
TV / radio pārraides
Faktu lapas
Reklāmas materiāli
Publiskie pasākumi
Konferences
Izstādes
Interneta vietnes
Informatīvie stendi
Informatīvās plāksnes
Vides reklāmas
Grāmatas
DVD

54
107
87
887
1164
225
197
21
313
547
60
82
71
89
102
15
30
8
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Programma skaitļos
Pieteikumi – iesniegtie un apstiprinātie

Pirmais projektu
konkurss

Otrais projektu
konkurss

Kopējais iesniegto pieteikumu skaits

Pieteikumi un finansējums

Liela mēroga projekti (LMP)

Apstiprināto pieteikumu skaits

Pirmais projektu
konkurss

Pieejamais finansējums (milj. EUR)

Otrais projektu
konkurss

Iesniegtie pieteikumi (kopējais pieprasītais) milj. EUR

ESTLATRUS vidējais projekts

Partneru skaits
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LMP

1 177 291 EUR
(ieskaitot liela mēroga projektus)

28 mēneši

Publiska persona

Budžets

Ilgums

Juridiskais statuss

Sadarbība

12
projekti

2
partneri

31
projekts

3–7
partneri

Trīspusēja sadarbība

Igaunija–Latvija–Krievija

7
projekti

8+
partneri

Divpusēja sadarbība

Igaunija–Krievija

Latvija–Krievija
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Programma skaitļos
Lielākās partnerības
Partneru skaits
20

18

15

14

10

11

11

11

5
0

Projekts

Via Hanseatica

ESTLATRUS TRAFFIC

Partneru statuss, %

People with nature

AQUA LIFE

Common Peipsi

MVU mazāk nekā 1%

NVO 19%
Publiskas personas dibināta asociācija 9%
Publiska persona 57%
Publiskām personām līdzvērtīgas organizācijas 14%
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Apstiprinātās izmaiņas projektos

Izmaiņu
veids

Izmaiņu skaits pēc izmaiņu veida

Kopējais
izmaiņu
skaits
Nebūtiskas Būtiskas
izmaiņas izmaiņas

Budžets

Izmaiņas

Laika
plāns

Projekta ieviešanas
termiņa
pagarināšana

Sadarbība

Personāls
vai
eksperts

Juridiskais
nosaukums
un statuss

Iekrājumu
izmantošana

Pirmais projektu
konkurss

179

136

43

143

21

10

13

7

48

8

4

Otrais projektu
konkurss

114

79

35

80

16

7

13

2

15

2

1

Liela mēroga
projeki

58

35

23

40

10

6

1

351

250

101

263

47

32

10

63

10

5

Kopā

17

Neparedzētiem
līdzekļiem plānoto
līdzekļu
izmantošana

3

3

Programmas sniegtais atbalsts projektu ieviešanā
9

Ikgadējie programmas
pasākumi

10

Eiropas Sadarbības dienas
galvenie pasākumi

104

Semināri un konsultācijas
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Apvienotās uzraudzības komitejas (AUK) lēmumi
tisko pr
Raks
oc
ed
5
24
13
36
23
44

es laikā pie
m
s
ņem
āk
n
to
Sa

mu
mu
lē

2016
2015
2014
2013
2012
2011

Procedūras

kaits
us
ūr

Gads

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Lēmumi

34
10
15
16
13
20
10
6
7
11

skaits

Sanāksme

emto lēmum
Pieņ
uk
op
ē

Snieg
tai
sa
tb

Apvienotā uzraudzības komiteja – 1
Apvienotā programmēšanas komiteja – 9

arbības program
sad
m
ai
žu
be

its
ska
is
ja

303

nijas–Krievijas
u
a
pā
Ig
s
t
rro
s
al

Snie
gta
is
at

as progra
arbīb
m
m
sad
ai
žu
be

jas–Krievijas
atvi
pā
L
s
t
rro
s
l
a
b

Lēmumu skaits par projektu
izvērtēšanu, ieviešanu un
uzraudzību

Apvienotā uzraudzības komiteja – 1
Apvienotā programmēšanas komiteja – 8

Programmas vadības līmeņa
lēmumu skaits
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Jauna Igaunijas–Krievijas un
Latvijas–Krievijas pārrobežu
sadarbības posma sākums
Lieliskie rezultāti, kas sasniegti Latvijas–Igaunijas–Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam darbības
laikā, devuši impulsu turpināt divpusējo Igaunijas–Krievijas un
Latvijas–Krievijas sadarbību programmas 2014.–2020. periodā,
ievērojot Eiropas Komisijas 2015. gada decembrī programmas
dokumentos apstiprinātos galvenos principus. Iegūtā pieredze
liecina, ka projektos ar infrastruktūras komponenti nepieciešama
ciešāka sadarbība projektu sagatavošanas un ieviešanas posmā, kā
arī precīzāka laika plānošana. Pamatojoties uz šo pieredzi, Igaunijas–
Krievijas un Latvijas–Krievijas pārrobežu programmas Apvienotās
programmēšanas komitejas ir identificējušas un programmu
dokumentos iekļāvušas indikatorus liela mēroga infrastruktūras
projektiem, kuru mērķi saistīti ar mazo un vidējo uzņēmumu
(MVU) attīstīšanu, pārrobežu teritoriju kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu, ūdensresursu aizsardzību, robežšķērsošanas vietu
infrastruktūras, efektivitātes un drošības uzlabošanu.
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Ņemot vērā pārrobežu teritorijā veikto vajadzību
novērtējumu, Igaunijas–Krievijas un Latvijas–Krievijas
programmām tika izvēlēti trīs tematiskie virzieni un tiks
izsludināti projektu konkursi: uzņēmējdarbības un MVU
attīstība; vides aizsardzība, pielāgošanās klimata izmaiņām,
klimata izmaiņu ietekmes mazināšana; robežšķērsošanas
efektivitātes un drošības uzlabošana, mobilitātes un
migrācijas pārvaldības veicināšana. Igaunijas–Krievijas
programmā papildus plānotas aktivitātes, lai atbalstītu vietējo
un reģionālo labo pārvaldību, kā arī iepriekšējā trīspusējā
programmā sasniegto rezultātu kapitalizēšanu.
Saskaņā ar Igaunijas–Krievijas un Latvijas–Krievijas pārrobežu
programmas 2014.–2020. gadam ieviešanas noteikumiem
līdz pat 30 % no ES finansējuma var tikt novirzīti liela mēroga
infrastruktūras projektiem, kuros infrastruktūras attīstīšanas
vērtība ir vismaz 2,5 miljonu eiro apmērā. Šie projekti tiks

Igaunijas–Latvijas–Krievijas
pārrobežu sadarbības
programma
2007–2013
izvēlēti, pamatojoties uz Eiropas Komisijas procedūru,
kas ir sadalīta divos dokumentu iesniegšanas posmos:
projekta kopsavilkuma iesniegšana, kam seko pilnā
projekta pieteikuma iesniegšana.

Latvijas–Krievijas
pārrobežu sadarbības
programma

Pirmajās Apvienotās uzraudzības komitejas tikšanās
reizēs tika pieņemti nozīmīgi lēmumi par programmu
sākšanu. Igaunijas–Krievijas programmas Apvienotās
uzraudzības komitejas tikšanās notika 2016. gada
30.–31. martā Narvā-Jēsū Igaunijā, savukārt Latvijas–
Krievijas programmas Apvienotās uzraudzības
komitejas tikšanās notika 2016. gada 31. maijā–1. jūnijā
Jūrmalā Latvijā.
Programmu budžets:
Igaunijas–Krievijas programmai – 36 miljoni eiro,
Latvijas–Krievijas programmai – 27 miljoni eiro.

2014–2020

Igaunijas–Krievijas
pārrobežu sadarbības
programma
2014–2020
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