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14. novembrī, Sanktpēterburgā Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 

konferencē “Pārrobežu sadarbība: Krievijas Federācija, Eiropas Komisija un Norvēģija” 

prezentēja programmas ieviešanā sasniegtos rezultātus, gūto pieredzi un labāko praksi, kā arī 

piedalījās diskusijās par jautājumiem saistībā ar pārrobežu un starpreģionālo sadarbību ar Krieviju 

nākotnē. Piecas EKPI programmas ar Krievijas līdzdalību kopīgā izstādē demonstrēja video, 

piedāvāja informatīvos materiālus un suvenīrus, kā arī pirmo 5 programmu sagatavoto kopējo 

plakātu “Spēks ir sadarbībā” angļu un krievu valodās, kurā atspoguļota programmu apkopota 

unikāla informācija. Konferences zālē izvietotā programmas foto izstādē dalībnieki varēja 

iepazīties ar Ļeņigradas rajonā realizētiem projektiem.  

  

 

Novembrī aktivitātes pabeiguši divi projekti, kuri ir sekmējuši pierobežu reģionu mantojuma 

saglabāšanu.  Projektu „Saglabāt, lai nepazaudētu − kultūras mantojuma aizsargāšana” (Preserve 

not to lose) ieviesa 3 partneri no Igaunijas, Latvijas un Krievijas, lai saglabātu materiālo un 

nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu visās valstīs. Kopumā atjaunotas un pārveidotas 19 

telpas Sangastes muižā (Igaunijā), Balvu muižas klēts (Latvija) un Kultūras mantojuma centrs 

Dedovičos (Krievijā), noorganizēti 3 liela mēroga pasākumi, 3 biznesa semināri un 18 

tradicionālās amatniecības un mākslas darbnīcas. Sagatvots projekta buklets un video par 

maizes gatavošanas tradīcijām. Izveidotas un atvērtas 3 pastāvīgās un 11 digitalizētas 

ekspozīcijas Igaunijā, Latvijā un Krievijā.  

Trīspusējais projekts “Parku atjaunošana kā vēsturiskā mantojuma neatņemama sastāvdaļa” 

(Green Heritage) uzlabojis projektā iesaistīto muižu parku pārvaldību Igaunijā, Latvijā 

un Krievijā.  Noorganizēti 3 tematiski semināri 3 apmaiņas vizītes un tūres žurnālsitiem, kā arī 

izstrādāts plāns parku atjaunošanai Vidzemē. Projekta ietvaros sagatavota tehniskā 

dokumentācija parku rekostrukcijai un mazo infrastruktūru atjaunošanai pie Sarkanās 

pils Gulbenē Latvijā, Rožģestvenajas un Suida vēsturiskām savrupmājām Krievijā un Sillapē muižā 

Igaunijā. Partneri izveidojuši kopīgu zaļā tūrisma karti un jaunais maršuts reklamējuši 3 

starptautiskās tūrisma izstādēs Igaunijā, Latvijā un Krievijā.  

 

 

21.-22. novembrī projekta “Mantojuma bizness” ietvaros Varskā, Igaunijā notika pirmā pārrobežu 

skolēnu firmu tirdzniecības izstāde. Konferencē tika diskutēts par uzņēmējdarbību un prezentētas 

iedvesmojošas prezentācijas. Skolēnu firmu izstādē un sacensībās piedalījās 22 skolēnu 

firmas no Setomā (Igaunijas), Apes (Latvija) un Pečoru rajona (Krievijas), pulcējot ap 

100 skolēnu. Par pasākumu dzīvu inetersi izrādīja apmeklētāji un mēdiju pārstāvji. Draudzīgo 

sacensību uzvarētāji ieguva gudras balvas. Programmas sniedza papildus atbalstu pasākuma 

norisei un skolēnu firmu tirdzniecības izstāde tiks atspoguļota īsā video filmā.  

 

   

 

Novembra izskaņā izveidota jauna fotogalerija uz programmas mājas lapas galvenā banera. 

Fotogrāfijās atskatāmies uz Eiropas sadarbības dienas pasākumu spilgtākajiem momentiem. 
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