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3. un 4. jūnijā Gatčinas pilī, Gatčinā, Ļeľingradas apgabalā, Krievijā notiks programmas gada 

pasākums “Kopēji risinājumi Igaunijas-Latvijas-Krievijas pierobežu teritoriju labā”. Pasākumā īpaša 

uzmanība tiks pievērsta programmas sniegtajam atbalstam pierobežas reģionu sociālekonomiskai 

attīstībai. Projektu izstāde “Bērni projektu uzmanības centrā” arī notiks Gatčinas pilī, un par godu 

bērnu tematikai sagatavots tematisks apkopojums, kurā atspoguļoti to projektu rezultāti, kuros 

iesaistīti vai kuru rezultātus izmantos bērni. 2014. gadu Ļeľingradas apgabala gubernators ir 

pasludinājis par Bērnu gadu. 

 
 

2014. gada maijā trīs 1.konkursa projekti pabeiguši ieviešanu.  

Divi no pārrobežu sadarbības projektiem ir veicinājuši cilvēku savstarpējo sadarbību. 

Projekts “HIV izplatības sociālo seku samazināšana Igaunijā un Ļeľingradas apgabalā Krievijā” 

(“Palīdzot dzīvot!”) ir ieviests starp Igauniju un Krieviju un tā ietvaros ir izstrādāta sociāli-

psiholoģiskā atbalsta sistēma cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS pierobežas teritorijās Igaunijā 

un Ļeľingradas apgabalā. Ir izveidoti divi sociālā atbalsta centri mērķgrupām Narvā un 

Sanktpēterburgā, organizētas dažādas apmācības atbalsta centru darbiniekiem, kā arī semināri 

vietējo pašvaldību, bezpeļľas organizāciju un medicīnas iestāžu sociāliem darbiniekiem Ļeľingradas 

apgabalā un Ziemeļaustrumu Igaunijā. Lai cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, nodrošinātu profesionālu 

atbalstu, speciālistiem ir noorganizēta iespēja apmainīties ar labāko praksi. 

Sporta projekts starp Igauniju un Krieviju “Šķērso valsti caur futbolu” (CCF) ir būtiski uzlabojis 

apstākļus, lai nodarbotos ar futbolu Narvā un Pečoros, kā arī devis ieguldījumu starpkultūru dialoga 

veicināšanā caur sportu. Pārrobežu sadarbības rezultātā projekta ietvaros rekonstruēti divi futbola 

laukumi Narvā un Pečoros, apmācīti futbola treneri un tiesneši. 2 gados noorganizēti 

aptuveni 600 turnīri un 4 nedēļu garas sporta nometnes bērniem.  

Projekts "Inteliģenti integrētā platforma pārrobežu dabas-tehnoloģisko sistēmu uzraudzībai" 

(“INFORM”) starp Latviju un Krieviju programmas prioritātes Kopējie izaicinājumi ietvaros, 

izstrādāta vienota universāla inteliģenta platforma, lai, balstoties uz integrētu kosmosa-zemes 

uzraudzību, apvienotu Krievijas un Latvijas speciālistu centienus vides aizsardzībā. Projekts risina 

aktuālu problēmu saistībā ar integrētas pārrobežu dabas-tehnoloģisko sistēmas uzraudzību 

un kontroli reālā laikā ikdienas un ārkārtas situācijās, un kas balstīta uz neviendabīgiem datiem, 

kuri saľemti no kosmosā un uz zemes bāzētām iekārtām. 

 

 
 

 

2014. gada 16.maijā, Tallinā, Igaunijā notika Igaunijas – Krievijas programmas 2014 – 2020. gadam 

programmēšanas seminārs. Semināru vadīja INTERACT eksperts un tajā tematiski koncentrējās uz 

izaicinājumiem un prioritātēm nākamajam programmas periodam. Semināra rezultāti tiks integrēti 

programmas dokumentā, kuru prezentēs jūnijā, kad plānota Igaunijas – Krievijas programmas 

2014-2020. gadam Apvienotās programmēšanas komitejas nākamā sanāksme. 
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Tallinā diskutē par Igaunijas – Krievijas programmas stratēģiju  
 

Topics on Final Reporting Attract Project Implementers 

 

Topics on Final Reporting Attract Project Implementers 

 

Gatčinas pils uzņem programmas gada pasākumu 

 
 

 

http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/SIGNED%20PROJECTS/LATVISKI/ELRI-184_LAT.docx

