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Š.g. 3. un 4. jūnijā Gatčinā, Krievijā aptuveni 200 dalībnieki no Igaunijas, Latvijas un 

Krievijas pulcējās uz programmas ikgadējo pasākumu. 3.jūnijā pasākuma dalībniekus 

uzľēma Pavlovskas valsts muzejs un svinīgi tika atklāta projekta “Ainavu pērles” ietvaros 

rekonstruētā Pavlovskas parka Lielā kaskāde. Lielās kaskādes darbība, pateicoties programmas 

finansējumam, tika atjaunota kopš 1850. gada.  

Savukārt, konferences “Kopīgi ieguvumi Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežas teritorijās” 

ziľotāji Gatčinas pilī koncentrējās uz izciliem rezultātiem, kas sasniegti tādās jomās kā 

infrastruktūras attīstība un cilvēku sadarbība, kā arī saistībā ar nākotnes pārrobežu sadarbības 

programmām. Plašā projektu izstādē “Bērni projektu uzmanības centrā” 13 ar atbalstu bērniem 

saistīti projekti iepazīstināja ar sasniegumiem, izmantojot vizuālas, informējošas un interaktīvas 

prezentācijas. Kopumā 20 programmas atbalstītie projekti piedalījās izstādē.  

 

 

Konferences prezentācijas un foto galerijas.  

 
 
 

Trīs ar cilvēku savstarpējo sadarbību saistīti projekti jūnijā noslēguši savas aktivitātes.  

Divpusējā pārrobežu sadarbības projekta “Medicīniskās informācijas un konsultāciju pieejamības 

uzlabošana“ (MEDINF), ieviešanas rezultātā Igaunijas un Krievijas pierobežu reģionos ir pieaugusi  

medicīnas konsultāciju pieejamība, izmantojot telefonu, internetu un citus IKT risinājumus, kā arī 

izveidotas jaunas medicīnas konsultācijas formas. Krievijā izveidoti un darbojas divi medicīnas 

konsultāciju zvanu centri (1 Sanktpēterburgā, 1 Pleskavā) un tajos katrā nodarbināti 5 apmācīti 

konsultanti. Konsultāciju centrs Igaunijā aprīkots, lai varētu konsultēt izmantojot internetu un citas 

tehnoloģijas. Projekta ieviešanas rezultātā 20 konsultanti no Krievijas un 5 konsultanti no 

Igaunijas ir apmācīti, lai pierobežas taritorijās medicīnas konsultācijām izmantotu IKT 

tehnoloģijas.    

Projekts „Atbalsts pašvaldību attīstībai, lai uzlabotu dzīves kvalitāti lauku apvidos.” (LSG 

Development) sadarbojoties partneriem no Latvijas un Krievijas, attīstījis vietējo pašvaldību pašpārvaldes 

sistēmu un paaugstināta Latvijas un Krievijas attālo lauku teritoriju pašvaldību administratīvā kapacitāte. 

Projekta ietvaros ir uzlaboti komunikāciju kanāli, ar mērķi veidot efektīvāku dialogu starp administratīviem 

centriem un kopienām lauku ciematos. Projekta ietvaros 20 Krievijas pašpārvalžu pārstāvji devušies 

pieredzes apmaiņas braucienā uz Latviju, izveidota apmācību programma pašvaldību 

darbiniekiem Latvijā un Krievijā, un 3 valodās izdota rokasgrāmata vecākiem cilvēkiem. Ar 

avārijas sakaru iekārtām aprīkoti 35 lauku ciemati Šugozero rajonā, Ļeľingradas apgabalā. 

Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības projekts “Iedzimta vēža profilakses pasākumu attīstība 

Pleskavas apgabalā” (HeCaPrev) Pleskavas apgabala mediķu un iedzīvotāju vidū ir veicinājis izpratni par 

pārmantotu vēzi (HC), kā vadāmu un ārstējamu slimību. Projekta ietvaros izveidots un aprīkots iedzimtā 

vēža centrs un izstrādāta metodoloģija vēža ārstēšanai Pleskavas apgabalā, kā arī noorganizēta pieredzes 

Pārrobežu sadarbības ieguvumus apspriež Gatčinā, Krievijā  

Jūnijā četri projekti noslēdz aktivitātes  

http://www.estlatrus.eu/eng/implementation/downloads_2014/annual_event_of_the_programme_
http://www.estlatrus.eu/eng/gallery1/
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apmaiľa un zināšanu nodošana starp projekta partneriem – Pleskavas reģionālo onkoloģisko dispanseru un 

Rīgas Stradiľa universitātes iedzimtā vēža centru. 

Trīspusējā projekta „Pārrobežu e-arhīvs“ (E-archive) ieviešanas rezultātā ir publiskota būtiska arhīvu 

informācija un materiāli saistībā ar Igauniju, Latviju un Krieviju, un izveidotas 4 digitālas kolekcijas – 

studentu faili, baznīcas grāmatas, vēsturiskās kartes un dažādi personu dokumenti. Ir digitalizēti vairāk 

kā 11 000 faili (teksti, fotogrāfijas, kartes u.c.) un pāri par 500 000 dokumentu, kā rezultātā tie 

kļuvuši pieejami projekta mērķgrupām Igaunijā, Latvijā un Krievijā. Digitalizētie dati, kā arī 

saturiskais un standartizēto datu katalogs ir izvietoti jaunizveidotā un funkcionējošā mājas lapā 

www.earchive-estlatrus.eu. Projekts ir atbalstīts programmas II prioritātē – kopējie izaicinājumi.  

 

 

 

Igaunijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam Apvienotās 

programmēšanas komitejas 5.sanāksme notika 16-17.jūnijā Ivangorodā, Krievijā. 16.jūnijā 

komitejas pārstāvji viesojās divos Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu 

objektos Ivangorodas reģionā – „Vēsturiskās upes krasta aizsargājošās teritorijas attīstība Narvā un 

Ivangorodā” (Upes promenādes – II) un „Unikālo Narvas un Ivangorodas cietokšľu kā vienota kultūras un 

tūrisma objekta attīstība” (LSP-6). Projektu apmeklējums kalpoja par pamatu jaunām idejām un 

konstruktīvām diskusijām komitejas sanāksmes laikā 17.jūnijā. Tika apspriestas sekojošas tēmas: 

programmas prioritātes, programmas ieviešanas struktūras, liela mēroga infrastruktūras projektu 

tematika. Saraksts ar liela mēroga projektiem, kurus jāiekļauj programmas dokumentā, tiks veidots 

balstoties Igaunijas-Krievijas pārrobežu programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros pieejamo finansējumu.  

 

 

 

Eiropas Komisija 12.jūnijā ir izsludinājusi fotokonkursu “Eiropa manā reģionā!” ar termiľu fotogrāfiju 

iesniegšanai - 25.augusts, pirmdiena. 100 fotogrāfijas, kuras saľems visvairāk “Patīk!” balsu, kā arī 50 

“wildcard” ieraksti tiks nodoti 3 profesionāļu žūrijai, kura izvēlēsies 3 uzvarētājus. Uzvarētāji OPEN DAYS 

pasākumā š.g. oktobrī saľems balvas – ceļojumu uz Briseli un 1000 eiro digitālās foto kameras iegādei.  

Fotokonkurss “Eiropa manā reģionā” vērsts uz teicamā darba, kuru veic projekti Eiropā ar 

Eiropas Savienības fondu palīdzību, rezultātu atspoguļošanu, kā arī to nozīmi vietējām 

kopienām. Jaunākām ziľām variet sekot Tviterī #EUmyRegion 

 

 

 
 
 

 

2014. gada Eiropas sadarbības dienas svinību kontekstā ikviens tiek aicināts izveidot un 

iesniegt video, kurš atspoguļo cilvēku savstarpējo sadarbību Eiropā un ar kaimiľiem partnervalstīs. Balva 

ir brauciens uz Milānu, lai piedalītos Eiropas sadarbības dienas atklāšanas svinīgā pasākumā. INTERACT ir 

izsludinājis video konkursu “Robežu jautājumi, robežu risinājumi” projektiem, programmām, individuāliem 

filmu veidotājiem, lai parādītu sadarbības ieguvumus un rezultātus. Video iesniegšanas termiľš ir 15.jūlijs. 

Lai iegūtu vairāk informācijas apmeklējiet - www.ecday.eu  

 

 

Jūsu Apvienotais tehniskais sekretariāts   www.estlatrus.eu 

Igaunijas – Krievijas pārrobežu sadarbības nākotnes programmas izstrādātāji 

tiekas Ivangorodā 

Fotokonkurss "Eiropa manā reģionā" – nosūti fotogrāfiju! 

 

 

Eiropas Savienības mēroga video konkurss - “Robežu jautājumi, robežu 

risinājumi” 
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