
TERITORIJA
Igaunija: Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti, (Põhja-Eesti kā pieguļošā teritorija);
Latvija: Latgale, Vidzeme, (Rīga un Pierīga kā pieguļošās teritorijas);
Krievija: Ļeņingradas apgabals, Pleskavas apgabals, Sanktpēterburga.

239 partneri no Igaunijas, Latvijas un Krievijas
ievieš 50 projektus.

Apvienotā vadošā iestāde 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Peldu iela 25, LV-1494, Rīga, Latvija
www.varam.gov.lv

Ausekļa iela 14-3
LV-1010, Rīga, Latvija
Tel.: +371 6750 9521
Fakss: + 371 6750 9523
E-pasts: info@estlatrus.eu

Sõbra 56, 51013, Tartu, Igaunija
Tel.: +372 738 6011

Izmailovskij prospekt 14, Sanktpēterburga, Krievija
316. kabinets, tel.: + 7 812 325 83 51 (Sanktpēterburga)
314A. kabinets, tel.: + 7 812 325 51 84 (Ļeņingradas rajons)

Filiāle Pleskavā
Sovetskaja iela 60a, 4.stāvs, 52. kabinets, Pleskava, Krievija
Tel.: + 7 81 12 79 40 54

* Šis buklets tika izveidots ar Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta ietvaros 2007. - 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Apvienotā vadošā iestāde un tas 
neatspoguļo Programmā iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli
Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programma 2007. - 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 
finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu 
krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

PREAMBULA
Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programma
2007. - 2013. gadam tiek īstenota Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta ietvaros. 

Stratēģiskais mērķis - veicināt kopējus, uz attīstību vērstus pasākumus, lai uzlabotu 
reģiona konkurētspēju un izmantotu tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu
krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. 

Specifiskais mērķis - padarīt plašāku robežas teritoriju par pievilcīgu vietu gan tās 
iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, veicot dažādus pasākumus vietējo iedzīvotāju
labklājības un investīciju vides uzlabošanai.

PRIORITĀTES

     - Kopējie izaicinājumi:
2.1.  Kopīgas darbības, kas 
vērstas uz vides un dabas 
resursu aizsardzību;
2.2. Kultūras un vēsturiskā 
mantojuma saglabāšana un 
veicināšana, vietējo 
tradicionālo prasmju 
atbalstīšana;
2.3.  Energoefektivitātes 
uzlabošana.

      - Cilvēku savstar-
pējās sadarbības 
veicināšana:
3.1. Vietējas iniciatīvas 
attīstība, paaugstinot 
vietējo un reģionālo 
pašvaldību administratīvo 
kapacitāti;
3.2.  Sadarbība kultūras, 
sporta, izglītības, sociālās 
aprūpes un veselības 
aprūpes jomās.

PROJEKTI

1. projektu konkurss – 2011. un 2012. gadā noslēgti līgumi ar 25 projektiem
2. projektu konkurss – 2013. gadā noslēgti līgumi ar 20 projektiem
Liela mēroga projekti – 2012. un 2013. gadā noslēgti līgumi ar 5 projektiem

Apvienotais tehniskais sekretariāts:

Filiāle Tartu

Filiāle Sanktpēterburgā

www.estlatrus.eu

TWITTER: @ ESTLATRUS_ENPI

Igaunijas - Latvijas - Krievijas 
Pārrobežu sadarbības

programma ... 

... drošāki ceļi... tīrāki ūdeņi...
... veselāki cilvēki...

... kopīgi kultūras pasākumi...
... moderni IKT pakalpojumi... 

... jauni tūrisma maršruti...
... zaļākas teritorijas...

... jaunas sporta iespējas...

- vadošā partnera atrašanās vieta un pārstāvētā programmas prioritāte
I - Sociālekonomiskās attīstības veicināšana II - Kopējie izaicinājumi III - Cilvēku savstarpējās sadarbības veicināšana

III I

II

      - Sociālekonomiskās 
attīstības veicināšana:
1.1. Sociālekonomiskās 
attīstības sekmēšana un 
uzņēmējdarbības un 
uzņēmumu dibināšanas 
veicināšana;
1.2.  Transporta, loģistikas 
un sakaru risinājumi;
1.3.  Tūrisma attīstība.
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KONTAKTI

Jūrmala

239 partneri no Igaunijas, Latvijas un Krievijas
ievieš 50 projektus.
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