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Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma sasniegusi jaunu attīstības ciklu 
– projekti noslēdz aktivitātes un atskaitās par rezultātiem. Sākot ar šo ziņu lapu, šī tēma kļūst par vienu 
no galvenajām.  

Pirmais projekts - PHOTO YOUTH vai “Fotogrāfijas mākslas pieeja jauniešiem ar invaliditāti” ir noslēdzis 
plānotās aktivitātes. Fotografēšana, lai pārvarētu savas invaliditātes robežas: simtiem bērnu ar īpašām 
vajadzībām darbojās PHOTO YOUTH projektā, kuru kā pārrobežu iniciatīvu ieviesa Krievijā un Latvijā. Šo 
iniciatīvu finansē Eiropas Savienība un Krievijas Federācija, un tā ir apvienojusi 250 jaunos 
fotomāksliniekus un 50 pasniedzējus no 22 speciālām skolām skolēniem ar dzirdes un redzes 
traucējumiem. Projekta mērķis ir atbalstīt cilvēku savstarpējo sadarbību starp Krieviju un Latviju, lai 
novērstu sociālo izstumtību un vērstos pret diskrimināciju. Skolēnu uzņemtās fotogrāfijas tika izstādītas 
vairākās starptautiskās foto izstādēs Latvijā un Krievijā. Vienu no šīm izstādēm Eiropas Savienības 
Kaimiņattiecību informācijas centrs ir aprakstījis un fotogrāfijas publicējis šeit.  

 
 

 

Š.g. 10. jūnijā Siguldā uz konferenci “Atbalsts pārrobežu kultūras un aktīvam tūrismam Latvijā, Igaunijā 
un Krievijā” pulcējās vairāk nekā 220 tūrisma jomas speciālistus, programmas vadības pārstāvji un 
projektu partneri no Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežu reģioniem. Sociāli-ekonomiskās reģiona 
attīstības ilgtspēja tika minēta vairākās uzrunās un prezentācijās un programmas loma šī mērķa 
sasniegšanā tika uzsvērta Apvienotās vadošās iestādes vadītājas Daces Grūbertes prezentācijā. Lai 
klātienē iepazītos ar projektu rezultātiem, konferences dalībnieki apmeklēja trīs projektu ieviešanas 
objektus Siguldā, tās apkārtnē un Līgatnes dabas parkā.  

11.jūnijā atraktīvo un dzīvīgo brīvdabas izstādi “Izbaudi Hanzas ceļu caur Latviju, Igauniju un Krieviju!”  
apmeklēja ap 420 konferences dalībnieku, Siguldas iedzīvotāju un pilsētas viesu no visiem pasaules 
kontinentiem. Visiem bija iespēja iepazīties ar improvizēto tūrisma maršrutu Via Hanseatica vienuviet – 
Siguldas Livonijas ordeņa pils pagalmā. Īsu videofilmu “Izbaudi Hanzas ceļu!” var noskatīties šeit.    

Vairāk uzzināt par šo vērienīgo notikumu varat apskatot pasākuma fotogaleriju. 

 
 

2013. gada 9. jūlijā ar pēdējo no 20 atbalstītiem projektiem tika parakstīts granta līgums. Ir noslēgusies 
Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2.projektu konkursa, kurš tika izsludināts 
2012.gada 10.janvārī, līgumu parakstīšana.  

Programmas finansējums 2.konkursa projektiem ir 8 728 096, 32 eiro.  

Atbalstīto projektu īsi apraksti ir sagatavoti un drīzumā tiks publicēti programmas mājas lapā. 

 

 

 

Programmas gada pasākums 2013 -                                                      

atbalsts tūrisma attīstībai Latvijā, Igaunijā un Krievijā 

 

2. projektu konkursā apstiprināto projektu granta līgumi parakstīti 

Ražas novākšana sākusies 
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Saskaņā ar Apvienotās uzraudzības komitejas lēmumu, 2013. gada maijā tika uzsākts programmas 
Apvienotā tehniskā sekretariāta reorganizācijas process.  

Lai nodrošinātu efektīvu projektu uzraudzību un sniegtu palīdzību projektu ieviešanā, Apvienotā tehniskā 
sekretariāta galvenajā birojā Rīgā tika izveidota jauna projektu vadītāja vieta un vienlaicīgi tika slēgta 
sekretariāta filiāle Johvi, Igaunijā.  

Par projektu vadītāju Apvienotā tehniskā sekretariāta birojā Rīgā no 2013.gada 22.jūlija ir sākusi strādāt 
Riina Vaap.  

 

 
 

 

2013. gada 21. un 22. jūnijā, Maskavā (Krievija) notika pirmās Igaunijas – Krievijas un Latvijas – 
Krievijas pārrobežu sadarbības programmu Apvienoto programmēšanas komiteju tikšanās. Tikšanās 
vadīja Krievijas Federācijas Reģionālās attīstības ministrijas, Valsts sektorālo programmu departamenta 
direktors Sergejs Aristovs. Partnervalstu delegācijas sastāvēja no ministriju un pierobežas reģionu 
pārstāvjiem. Latvijas delegāciju vadīja Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
valsts sekretāra vietniece Dace Grūberte. Igaunijas delegāciju – Igaunijas Iekšlietu ministrijas reģionālās 
attīstības departamenta vadītājs – Prīdu Ristkoks.  

 
Galvenie apspriestie jautājumi, kas saistīti ar programmu sagatavošanu, ir Komiteju darbības noteikumi, 
laika grafiki, budžets un citi. 

  
Nākamās tikšanās plānotas: par EKI Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu šā gada 
septembra otrā pusē un par EKI Igaunijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu oktobrī.  

Vairāk informācija par jauno programmēšanas periodu pieejama šeit.  

 
Jūsu apvienotais tehniskais sekretariāts 

Eiropas Kaimiņattiecību Instrumenta 2014-2020 ietvaros uzsākts   

Igaunijas - Krievijas un Latvijas – Krievijas                                      

pārrobežu sadarbības programmu programmēšanas process  

Izmaiņas Apvienotā tehniskā sekretariāta struktūrā 

 


