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Trīspusējais projekts „Kultūras un radošo industriju centru attīstība Rapinā, Viļakā un 

Pečoros” (PROMOTING HERITAGE) iedzīvotājiem un tūristiem ir izveidojis labāku pieeju kultūras 

un vēstures mantojumam. Ir atjaunotas trīs vēsturiskas ēkas, izveidoti un aprīkoti radošo 

industriju centri Rapinā (Igaunija), Viļakā (Latvija) un Pečoros (Krievija). Partneru 

pašvaldībās tika noorganizētas trīs meistarklases un Pečoru apgabalā norisinājās trīs folkloras 

ekspedīcijas. Balstoties uz folkloras ekspedīciju rezultātiem, tika izdoti 2000 bukleti angļu un 

krievu valodās.  

Projekts starp Latviju un Krieviju „Sadarbība teātra un mūzikas mākslas attīstībai” („Culture 

arts”) ir stiprinājis sadarbību starp 12 kultūras kolektīviem Limbažos, Salacgrīvā (Latvija) un 

Volhova (Krievija). Partneri noorganizēja astoņas atsevišķas un divas kopīgas teātra izrādes, kā 

arī sešus teātra festivālus Krievijā un Latvijā. Projekta ietvaros partnervalstīs norisinājās 

vairāki semināri, meistarklases un lekcijas, kā arī deviņi dažādu veidu koncerti un seši mūzikas 

festivāli. Tika uzlabots teātra centrs, kā arī tika uzlabots trīs orķestru tehniskais aprīkojums.  

Divpusējās sadarbības projekts „Unikālo Igaunijas – Krievijas cietokšņu ansambļu attīstība 

par vienotu tūrisma produktu. Otrā kārta” (EstRusFortTour-2) ir veicinājis tūrisma attīstību 

Igaunijas un Krievijas pierobežā, uzlabojot tūrisma infrastruktūru un pieejamību Narvas un 

Ivangorodas cietokšņu ansamblim. Ir rekonstruēti pieejas ceļi, izveidots inovatīvs tūrisma 

serviss – kopīga audio ekskursija pa Narvas un Ivangorodas cietokšņiem, kā arī attīstīta kopīga 

pakalpojuma mārketinga stratēģija.  

 

Projektu apraksti.  

 

 

 

 

Jūlijā atbalstīto projektu auditoriem tika organizētas trīs apaļā galda diskusijas. 2.jūlijā Tartu, 

Igaunijā piedalījās auditori, kuri pārstāvēja desmit projektus, 3.jūlijā Rīgā, Latvijā piedalījās 

auditori, kuri pārstāvēja deviņus projektus un 17.jūlijā Sanktpēterburgā, Krievijā piedalījās 

auditori, kuri pārstāvēja sešus projektus. 

ATS darbinieki no Rīgas biroja un filiālēm sniedza informāciju par Līguma Pielikuma VII 

noteikumiem, tiesisko regulējumu, prasībām attiecībā uz  publicitāti un sasniegto rezultātu 

pierādījumiem, kā arī apsprieda pieejamo atbalstu no ATS un citām iesaistītajām pusēm.   

 

 

Visi 50 atbalstīto projektu īsie apraksti ir iztulkoti krievu valodā un publicēti Programmas 

mājas lapā. Latviešu un igauņu valodā tika tulkoti tie projektu apraksti, kuros piedalās 

partneri no Igaunijas un/vai Latvijas. Projektu apraksti ir apskatāmi šeit: angliski, igauniski, 

latviski, krieviski. 

 

Projektu rezultāti 

Auditoru konsultācijas norisinājušās trīs valstīs 

Projektu īsie apraksti publicēti četrās valodās 

http://www.estlatrus.eu/eng/programme/informacija_latviski/informacija_par_projektiem
http://www.estlatrus.eu/eng/programme/publications_amp_logo/project_portfolios
http://www.estlatrus.eu/eng/programme/eestikeelne_info/info_projektidest_
http://www.estlatrus.eu/eng/programme/informacija_latviski/informacija_par_projektiem
http://www.estlatrus.eu/eng/programme/informacija_na_russkom/informacija_o_proektah
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Neaizmirstami brīži no saistošās projektu izstādes „Bērni projektu uzmanības lokā”, kura 

norisinājās Igaunijas – Latvijas – Krievijas Programmas 2014. gada pasākuma ietvaros 4.jūnijā 

Gatčinas pilī, Krievijā ir apkopoti video apskatā un apskatāmi ŠEIT. 

 

 

 

„Kopā ar kaimiņiem labākai nākotnei” – 2014.gada 21.spetembrī un visu septembri jau trešo 

gadu tiks svinēta Eiropas sadarbības diena. 

Programma prezentē savu Eiropas sadarbības dienas plakātu – krāsainajā plakātā ir 

apkopoti Programmas sasniegumi faktu un vizuālā materiāla veidā. Plakāti tiks izplatīti š.g. 

septembrī. 

Projekta EstRusFortTour-2 fotogrāfija tiks iekļauta 

ES Kaimiņattiecību Informācijas Centra fotogrāfiju 

izstādē „Kaimiņattiecību sejas” Briselē (Beļģijā), kura 

notiks Informācijas centrā „Shuman” septembra/ 

oktobra mēnesī. Šī ir balva Īpašās skatītāju balvas 

iegūvējai fotogrāfijai un atzinība par piedalīšanos 

fotogrāfiju konkursā, kuru rīkoja EKPI Informācijas 

centrs. 

Eiropas sadarbības dienas video konkursā  

„Robežu jautājumi, robežu risinājumi”, kuru organizēja 

INTERACT Programma, ir paziņoti uzvarētāji. Konkursā 

piedalījās vairāk kā 90 video, tajā skaitā 4 no tiem tika 

iesniegti no Igaunijas – Latvijas – Krievijas Programmas 

puses. 

Programma trīs valstīs organizē kopīgas kultūras 

mantojumu saglabāšanas aktivitātes sadarbībā ar 

projektu „Saglabāt, lai nepazaudētu”: 

13.septembrī – Sangastes pils, Sangaste, Valgas apriņķis, Igaunija 

25.septembrī – Dedoviču rajona centrālā bibliotēka – apvienotais kultūras mantojuma centrs, 

Dedoviči, Pleskavas apgabals, Krievija 

30.septembrī – Balvu muižas dārzs un Balvu novada muzejs, Balvi, Balvu novads, Latvija. 

Esi daļa no tā! Pievienojies mūsu kopīgajai iniciatīvai vai ierosini savu aktivitāti, lai nosvinētu 

Eiropas sadarbības dienu! 

 

Jūsu Apvienotais tehniskais sekretariāts    www.estlatrus.eu 

Video apskats par projektu izstādi Gatčinā, Krievijā 

Programma svin Eiropas sadarbības dienu 

 

http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/Publications/2014/VRAA-projekti.pdf
http://www.estlatrus.eu/eng/news/1
http://www.ecday.eu/news/announcement-winners-european-cooperation-day-2014-video-contest/

