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No 13. līdz 24.oktobrim Ļeņigradas apgabala administrācijā Sanktpēterburgā (Krievijā) tika atvērta  jauna 

programmas fotoizstāde, kuras laikā varēja iepazīties ar 18 projektiem, kurus finansē Igaunijas-Latvijas-

Krievijas pārrobežu sadarbības programma un tajos ir iesaistīti partneri no Ļeņingradas apgabala. 70 

krāsainas fotogrāfijas, projektu apraksti un programmas materiāli atspoguļo projektu pasākumus 

un rezultātus, kuri ir ļoti atšķirīgi – sākot no sadarbības starp mākslas skolām un kopīgām sporta sacensībām 

līdz robežšķērsošanas un citiem infrastruktūras objektiem.  

No 1. līdz 3. oktobrim ar programmas sasniegumiem varēja iepazīties arī  VII Sanktpēterburgas starptautiskā 

inovāciju forumā. Kopīgi ar Dienvidsomijas – Krievijas programmu Eiropas kaimiņattiecību un partnerības 

instrumenta ietvaros sniegtais atbalsts tika prezentēts Sanktpēterburgas Vispasaules partneru stendā, īpašu 

uzmanību piesaistot ar programmas publikācijām. 

 

Eiropas sadarbības dienas video konkursā “Robežu jautājumi, robežu risinājumi” iesniegtie video 8. un 9. 

oktobrī tika demonstrēti Atvērto durvju dienu kino Briselē (Beļģijā) Eiropas komisijas Reģionu 

komitejas kinozālē. Kopā ar citiem tika demonstrēti - Igaunijas-Latvijas-Krievijas programmas video 

(3.vieta profesionālās žūrijas vērtējumā EKPI kategorijā) un 3 projektu video - EstRusFortTour-2 (2.vieta 

profesionālās žūrijas vērtējumā EKPI kategorijā), E-archive un LSG Development. 

No 30. septembra līdz 14. novembrim Briselē Informācijas centrā Eiropa notiek foto izstāde 

“Kaimiņvalstu sejas”, kurā kopā ar profesionālām fotogrāfijām izstādīta projekta EstRusFortTour-

2 fotogrāfija, kura publikas balsojumā uzvarēja Eiropas sadarbības dienas foto konkursā. Izstādi sagatavoja 

ES Kaimiņvalstu Informācijas centrs. 

Žurnāla „Regional Review” septembra izdevumā, kurš sagatavots speciāli Atvērto durvju dienām 

saistībā ar Eiropas sadarbības dienu, atspoguļota kopīga informācija par 5 EKPI pārrobežu 

sadarbības programmām ar Krievijas Federācijas līdzdalību. 5 programmu sasniegumi un rezultāti 

apskatāmi kopīgos vizuāli pievilcīgos ciparos.  Publikācija ir lejuplādējama angliski un krieviski. 

 

 

Trīpusēja pārrobežu sporta projekta “Esi labs sportā trīs valstīs” (Be good at sport) ietvaros attīstīta 

sadarbības starp Valgas (Igaunija), Valkas (Latvija) un Novodevjatkinas (Krievija) pašvaldību sporta 

komandām – visās 3 valstīs noorganizētas 6 starptautiskas sacensības volejbolā, futbolā un florbolā, 

kā arī komandām iegādāts sporta aprīkojums un inventārs. 4 valodās izdota informatīva brošūra par 

veselīgu dzīvesveidu, projekta pasākumiem un sasniegtiem rezultātiem. 

Sociālā projekta “Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas 

pierobežas reģionos” (Nature therapy) starp Latviju un Krieviju īstenošanā iesaistīti 7 partneri un 

popularizēta dabas terapija kā inovatīva pieeja bērnu ar speciālām vajadzībām un bērnu no daudzbērnu 

ģimenēm vai viena vecāka ģimenēm rehabilitācijai Latvijā un Krievijā. Partneri noorganizējuši divas 7-

dienu starptautiskas bērnu vasaras nometnes, kurās sociālie darbinieki, vecāki un bērni papildinājuši 

zināšanas par dabas terapijas metodēm. Uzlabota infrastruktūra 10 sociālas nozīmes objektos 7 

Latvijas un Krievijas pašvaldībās, kā arī iegādāts aprīkojums sociālai  un dabas terapijas 

rehabilitācijai.  

Vides projekta  “Tartu, Rēzekne, Pleskava: Pilsētas attīstības un plānošanas zaļā pārvaldība EE-LV-

RU pierobežu galvaspilsētās” (Green Man) īstenošanā iesaistīti 10 partneri no 3 valstīm, lai uzlabotu zaļo 

zonu pārvaldību Tartu (Igaunijā), Rēzeknē (Latvijā) un Pleskavā (Krievijā). Priekš Tartu un Rēzeknes 

sagatavotas 4 tehniskās dokumentācijas paketes un visās trīs pilsētās izveidotas vai atjaunotas 

kopumā 4 liela mēroga zaļās zonas. 3 universitātēs, kuras piedalījās projektā, izveidots un aprobēts zaļās 

pārvaldības studiju kurss. Partneri kopā izstrādājuši pilsētvides zaļās inventarizācijas metodoloģiju, kā arī 

projekta laikā apmācīti triju valstu dalībnieki pilsētvides jautājumos.    

 Jūsu apvienotais tehniskais sekretariāts       www.estlatrus.eu 

Eiropas sadarbības dienas pasākumi Sanktpēterburgā 
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