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Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas sadarbības dienu 

nosvinēja simboliski iestādot kokus visās trīs valstīs. Trijās pierobežas pilsētās - Tartu, Rēzeknē un 
Pleskavā iestādītie koki ir sadarbības un tās ilglaicības simbols, kā arī koki jauki papildina pilsētu zaļās 
zonas. Visu pilsētu vadītāji ar savu klātbūtni apliecināja nepieciešamību paplašināt pilsētu zaļās zonas, kā 
arī uzsvēra pārrobežu sadarbības nozīmi pierobežas pilsētu sociāli ekonomiskajā attīstībā. 
 

Deviņas priedes tika iestādītas 5.septembrī, Pleskavā, Krievijā, nozīmīgā vietā - dendroparkā pie 

Mirožas klostera. 10.septembrī, Rēzeknē, Latvijā, Vipingas mežaparkā tika iestādīti 10 dažādu 
sugu koki un noslēgumā 14.septembrī, Tartu, Igaunijā, Tahtveres atpūtas parkā pasaulē lielākā 
bērnu velosipēdu maratona laikā kopā ar jaunajiem maratonistiem tika iestādīti 10 pīlādži.   
 
Projektu partneri dažādas akcijas rīkoja vairākās pilsētās – darbnīcas Tartu Tahtveres atpūtas parkā un 
Rīgas Tehniskā universitātē, informatīvas lekcijas Sanktpēterburgas Transporta universitātē un Tartu 
Universitātes Narvas koledžā. Pie Balvu muzeja tika iestādīts ceriņkrūms un atklāta informatīvā 

plāksne, bet Ļeľingradas apgabala administrācijā tika atklāta bērnu zīmējumu izstāde “Narva un 
Ivangoroda; robežas vieno”. Par pasākumiem oktobrī informēsim nākošā ziľu izdevumā. 
 
 
 
 
 

 
19.septembrī programmas Apvienotā Vadošā iestāde un Igaunijas iekšlietu ministrijas 

ģenerālsekretārs Leifs Kalevs parakstīja granta līgumu par liela mēroga projekta “Kompleksa 
Narvas (Igaunija) un Ivangorodas (Krievija) robežšķērsošanas punkta rekonstrukcija” 
programmas finansējumu 7,4 miljonu eiro apmērā. Finansējumā iekļauti 2,5 miljoni eiro no 
Igaunijas valsts budžeta. Rekonstrukcijas darbi sāksies 2014. gadā un to plānots pabeigt līdz 2014. gada 

beigām. 
 
Šī projekta mērķis ir palielināt robežšķērsošanas caurlaidību rekonstruējot abus robežpunktus – Narvā un 
Ivangorodā. Ir plānots uzlabot gan kājām gājēju gan autotransporta robežpunktus Igaunijas un Krievijas 
pusē. Ieviešot šos pasākumus, tiks izveidoti priekšnoteikumi ātrākai robežas šķērsošanai, kas 
ilgākā laika periodā veicinās pierobežas reģionu sociāli ekonomisko attīstību un palielinās to 
konkurētspēju. 

 
„Projekts palīdzēs ne tikai uzlabot minēto robežpunktu caurlaidību, bet arī būs nopietns 
ieguvums tālākai pierobežas reģionu un visas Igaunijas sociāli ekonomiskai attīstībai” sacīja 
Igaunijas reģionālās attīstības ministrs Sims Kislers un apliecināja savu gandarījumu, ka 
neskatoties uz projekta sagatavošanas fāzē radušām īslaicīgām grūtībām, ar partneriem ir rasta kopēja 
valoda un šo liela mēroga projektu varēs ieviest, ievērojot termiľus. 

 

 

 
Kultūras projekts “Robežgaisma” ir attīstījis sadarbību kultūras jomā starp Valkas novada pašvaldību 
(Latvija) un Gatčinas pilsētas administrāciju (Krievija). Ir noorganizēti divi 5-dienu starptautiskie teātra 
festivāli, 4 izglītojoši braucieni mākslas skolas audzēkľiem un pedagogiem, kā arī 6 apmācību semināri 
amatierteātru aktieriem un direktoriem no Valkas un Gatčinas. Tāpat izdotas vairākas publikācijas par 
amatierteātriem. Ir sagatavotas divas krievu dramaturgu izrādes (1 Valkā, 1 Gatčinā), kas izrādītas 

publikai Gatčinas teātra festivāla ietvaros. 
 
Projekta ieviešanai programmas finansējums ir 145 441, 80 eiro un projekta ilgums bija 18 mēneši.  
 
 
 

 Eiropas sadarbības diena 2013 – publiska koku stādīšanas akcija 3 valstīs 

Parakstīts granta līgums ar piekto liela mēroga projektu 

 

Septembrī noslēdzas jau ceturtais projekts - „Robežgaisma”  
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EKPI Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu programmas pārstāvji piedalījās 9. starptautiskā 
ikgadējā konferencē “Pārrobežu sadarbības: Krievijas Federācija, Eiropas Savienība un 
Norvēģija” 20.septembrī, Petrozavodskā (Karēlijas republika, Krievija). Šī konference tradicionāli ir 
kļuvusi par unikālu platformu dialogam starp ieinteresētām pusēm, lai diskutētu par visu līmeľu 
pārrobežu un starpreģionālās sadarbības būtiskiem jautājumiem. Krievijas vietējo, reģionālo un nacionālo 
iestāžu, starptautisko organizāciju, biznesa un ekspertu kopienu pārstāvji, Eiropas Savienības 
kaimiľvalstu (Lietuva, Polija, Igaunija, Norvēģija, Zviedrija, Latvija un Somija) un Eiropas Komisijas 

pārstāvji piedalījās konferencē.  
 

Programmu Petrozavodskas konferencē pārstāvēja tās augstākā vadība. Apvienotās vadošās iestādes 
vadītāja Dace Grūberte, pārstāvot arī Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju, uzrunāja konferences plašo auditoriju. Dace Grūberte uzsvēra plašās kopējās pierobežas 
reģionu attīstības iespējas, kuras nodrošina pārrobežu sadarbība. Piemēram, ražošanas, tirdzniecības un 
tranzīta palielināšana, izmantojot loģistikas pakalpojumus, jaunu darbavietu radīšana, un investīciju 

piesaiste pierobežas reģioniem. Jaunajā periodā no 2014. līdz 2020. gadam darbosies Latvijas un 
Krievijas divpusējā pārrobežu sadarbības programma. Dace Grūberte paziľoja, ka jaunā programma 
uzlabos sadarbību ekonomikā un paaugstinās programmas pierobežas teritoriju potenciālu.  
 
Vairākās konferences paneļdiskusijās uzstājās programmas partnervalstu nacionālo iestāžu pārstāvji - 
Sergejs Vahrukovs, Krievijas Federācijas Reģionālās attīstības ministrijas reģionālās attīstības ministra 

vietnieks, Iruma Kravale, Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības 
instrumentu departamenta direktore, Igaunijas iekšlietu ministrijas Reģionālās attīstības departamenta 
vadītājs Pridu Ristkoks un Eiropas teritoriālās sadarbības biroja padomniece Silja Lipa, kuri sniedza 
pirmo pašreiz darbojošos programmu izvērtējumu, iezīmēja iespējamos virzienus un modeļus tālākai to 
attīstībai, kā arī kopējai pierobežas reģionu attīstības plānošanai. Liela uzmanība tika veltīta Eiropas 
Kaimiņattiecību Partnerības Instrumenta pārrobežu sadarbības programmu rezultātiem.  

 

Pievienoto vērtību konferencei deva dzīvā un vizuālā piecu EKPI pārrobežu sadarbības programmu ar 
Krievijas dalību klātbūtne. EKPI Igaunijas-Latvijas-Krievijas PSP, EKPI Dienvidaustrumu Somijas – 
Krievijas PSP, EKPI Lietuvas – Polijas – Krievijas PSP, EKPI Karēlijas PSP un Kolartktikas PSP kopīgā EKPI 
kopīgā izstādē, kura bija veltīta Eiropas sadarbības dienai 2013, prezentēja jaunākās publikācijas, Eiropas 
sadarbības dienas vizuālos materiālus – plakātu un grāmatzīmi, magnētus un visu programmu saldumus, 
lai par programmām un Eiropas sadarbības dienu labāk informētu konferences dalībniekus.  
 

 
 
 
 
Augusta beigās savu darbību testa režīmā sāka programmas tvitera konts, un jau septembrī tas darbojas 
pilnībā, informējot par Eiropas sadarbības dienas programmas un projektu partneru pasākumiem. 

Oficiālais Eiropas sadarbības organizators INTERACT projekts tvitera ziľas ir pārpublicējis un tas 
atspoguļojas Eiropas sadarbības mājas lapā – www.ecday.eu  
 

Aicinām projektu partnerus un asociētos partnerus sekot programmas un projektu ziľām: 
https://twitter.com/ESTLATRUS_ENPI. Projekti, kuri atvēruši savus tvitera kontus, ir aicināti pārpublicēt 
interesantākās projektu ziľas.  
 

 

 
Jūsu Apvienotais tehniskais sekretariāts. 

 

Pārrobežu sadarbības konference Petrozavodskā – programma plaši pārstāvēta  

 

Programmas tviteris strādā! 

http://www.ecday.eu/
https://twitter.com/ESTLATRUS_ENPI

