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Lai piesaistītu uzmanību un veicinātu vērtīgā pierobežas reģionu kultūras un vēstures mantojuma 

saglabāšanu, tika organizētas talkas un Igaunijas-Latvijas-Krievijas programmas ierosinātās 

2014. gada Eiropas sadarbības dienas svinības un kopīgās aktivitātes pulcēja daudz 

interesentu. Pasākumi sākās 13. septembrī Sangastē (Igaunijā), turpinājās 25. septembrī Dedovičos 

(Pleskavas apgabalā, Krievijā) un noslēdzās 30. septembrī Balvos (Latvijā). Svinības tika organizētas 

ciešā sadarbībā ar projektu “Saglabāt lai nepazaudētu!” un projekta ietvaros visās trīs projekta 

ieviešanas vietās tika ceremoniāli atvērtas atjaunotas vēsturiskās ēkas un demonstrēti nozīmīgi projekta 

ieviešanas rezultāti - jaunizveidotās digitālās ekspozīcijas, kuras vēsturisko mantojumu inovatīvā veidā 

nodod jaunākām paaudzēm. 

 
 

Trīspusējais projekts “Palielināt transporta sistēmas kapacitāti Igaunijas – Latvijas – Krievijas 

starptautiskas nozīmes transporta koridoros” (“ESTLATRUS TRAFFIC”) sadarbojoties 14 

partneriem ir uzlabojis satiksmes drošību pierobežas reģionos. Stratēģiskos transporta koridoros 

uzlabota un attīstīta ceļa infrastruktūra 12 Igaunijas, Latvijas un Krievijas apdzīvotās vietās. 

Izveidoti 6 satiksmes izglītības parki - Kārsavā un Rēzeknē Latvijā, Pleskavā, Krasnogorodskā un 

Pitalovā Krievijā, kā arī Viru Igaunijā. Noorganizētas 4 starptautiskas kampaņas un starptautisks 

forums par satiksmes drošību, kā arī pārrobežu pieredzes apmaiņas braucieni. Projekta īss apraksts.  

Projekta „Dabas izglītības sekmēšana - efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas 

veidošanai” (“People with nature”) ietvaros, sadarbojoties 11 partneriem no Igaunijas, Latvijas un 

Krievijas,  notikušas vairākas kopīgas dabas izglītības aktivitātes un sagatavota vienota pieeja un 

koncepcija dabas izglītības centru vadībai un attīstībai projekta teritorijās. Pārrobežu sadarbības ietvaros 

atjaunoti un aprīkoti 14 dabas izglītības centri, un sakopta to apkārtne. Izveidots mobilais dabas 

izglītības centrs, kurš kļuvis pieejams vietējiem iedzīvotājiem, kā arī uzlabotas dabas izglītības metodes, 

sagatavoti noderīgi mācību materiāli un izveidotas divas mājas lapas. Projekta īss apraksts.  

Divpusējā pārrobežu projektā „Peipusa, Pihkva, Lämmijärve, Saadjärve and Veskijärve ezeru 

ūdens pārvaldības projekts“ (“Emajõe-Pskov WMP”) piedalījās 5 Igaunijas un Krievijas iestādes. 

Partneri ir sekmējuši Peipusa ūdens baseina ilgtspējīgu apsamniekošanu un  saldūdens resursu 

aizsardzību. Izveidotas komunālo pakalpojumu tīklu Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (GIS), 

Igaunijas partneriem sagatavoti ūdens un notekūdeņu attīrīšanas projekti, lai tālāk uzsāktu būvniecību. 

Atjaunotas 2 notekūdeņu iekārtas Igaunijā un Krievijā, uzbūvētas 2 ūdens attīrīšanas iekārtas 

un izbūvēti 4156 m notekūdeņu cauruļvadi Igaunijā un Krievijā. PORTFOLIO 

 

 
 

2011. un 2012. gadā EKPI Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmā atbalstīti 50 

projekti. Šodien galvenie labuma guvēji ir identificēti, izveidotie objekti saskaitīti un fakti apkopoti. 

Sadarbības starp Igauniju, Latviju un Krieviju rezultāti ir atspoguļoti jaunā video klipā. Noskaties un 

izbaudi EKPI Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas video! 

 

 

Apvienotais tehniskais sekretariāts ir izveidojis speciālu Rezultātu lapu, kurā apkopo un 

atspoguļo katru programmā atbalstīto projektu un tā ieviešanas rezultātus. Ir sagatavotas 

pirmās piecas Rezultātu lapas un tiks turpināts darbs pie nākošiem projektiem, kuri pabeiguši 

aktivitātes. Šāda rezultātu apkopojuma mērķis ir papildināt projekta īsos aprakstus ar koncentrētu 

informāciju par projekta nosprausto uzdevumu izpildi. 

 

Jūsu Apvienotais tehniskais sekretariāts                                                               www.estlatrus.eu 

Aktivitātes pabeiguši vēl trīs projekti 

 

Jaunā programmas video attaino sadarbību un tās rezultātus 

 

Eiropas sadarbības dienā 2014 saglabā kultūras mantojumu  

 

Projektu rezultāti apkopoti jaunā informatīvā izdevumā  

 

http://www.estlatrus.eu/eng/news/sangaste_polka_brandnew_winter
http://www.estlatrus.eu/eng/news/dedovichi_russia__met_the_euro
http://www.estlatrus.eu/eng/news/dedovichi_russia__met_the_euro
http://www.estlatrus.eu/eng/news/intangible_cultural_and_histor
http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/SIGNED%20PROJECTS/LATVISKI/ELRI-109_LAT.docx
http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/SIGNED%20PROJECTS/LATVISKI/ELRI-156_LAT.docx
http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/project_files/Portfolio_013.pdf
http://vimeo.com/104611793
http://vimeo.com/104611793
http://www.estlatrus.eu/

