
Cienījamie viesi, partneri un draugi! 

Man ir liels gods Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijas vārdā sveikt Jūs visus šeit, šajā svinīgajā Igaunijas – Latvijas – 
Krievijas pārrobežu sadarbības programmas atklāšanas pasākumā! 

Programmas sagatavošanas process tika uzsākts pirms trim gadiem, un šodien 
šeit mēs varam redzēt šī procesa rezultātu. Es Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas vārdā vēlētos izteikt lielu pateicību Igaunijas, 
Krievijas un Latvijas  nacionālām un reģionālām iestādēm, kas piedalījās 
programmas sagatavošanas procesā, par viņu ieguldīto darbu un atdevi mūsu 
kopīgo interešu veicināšanā. Kā arī pateikties Eiropas Komisijai par sniegto 
atbalstu un padomiem, kas sekmēja veiksmīgu un savlaicīgu programmas 
dokumenta apstiprināšanu 2008.gada beigās.  

Kā zināms, Eiropas drošība un izaugsme aizvien vairāk ir atkarīga no 
situācijas otrpus ES robežām, tādēļ pārrobežu sadarbība ar kaimiņvalstīm 
ir vit āli nozīmīgs aspekts ES ārējo iniciatīvu aktivitātēs. Pārrobežu sadarbība 
starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un kaimiņvalstīm ir efektīvs 
instruments drošu kaimiņattiecību radīšanai un pierobežu reģionu 
jautājumu risin āšanai.  

Sadarbībai Latvijas, Igaunijas un Krievijas pierobežu reģionos ir stipras un 
ilgstošas vēsturiskas tradīcijas un saites dažādos līmeņos un jomās. Mūsu 
vēsturiskais mantojums un iedzīvotāju ciešie personiskie kontakti rada 
piemērotu vidi intensīvai un daudzpusējai sadarbībai. Tam kā par pamatu 
var minēt 46 veiksmīgi ieviestus sadarbības projektus INTERREG IIIA 
programmas ietvaros tādās jomās kā vides resursu aizsardzība un pārvalde, 
transporta un komunikācijas tehnoloģiju attīstība, uzņēmējdarbība un jauniešu 
izglītība, tūrisma produktu izstrāde un vēsturiskā mantojuma aizsardzība.  

Latvija piešķir īpašu nozīmi sadarbībai ar Igauniju un Krievijas 
Federāciju , jo mūs vieno ne vien kopīga robeža, vēsturiskā pieredze un 
kultūras saites, bet arī līdzīga izpratne par Baltijas jūras reģiona attīstību.  

Svarīgi atzīmēt, ka šogad tika atjaunota Latvijas-Igaunijas  Starpvaldību 
komisijas pārrobežu sadarbības jautājumos darbība, kā arī 2007.gadā 
izveidotās Latvijas un Krievijas  Starpvaldību komisijas ietvaros darbu 
uzsāka Reģionālās sadarbības darba grupa, kurā tiek risināti praktiskie 
divpusējās sadarbības jautājumi pierobežas reģionos, kā arī uzsākta diskusija 
par lielo stratēģisko infrastrukt ūras projektu sagatavošanu un ieviešanu 
Programmas ietvaros. 

 



Sekojot Kaimiņattiecību politikas mērķiem, ES ir izveidojusi unikālu 
mehānismu, lai atbalstītu sadarbību uz savām ārējām robežām. 
Izmantojot Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumentu 
pārobežu sadarbībai un pateicoties teritoriju tuvībai, varēsim vēl efektīvāk 
izmantot kopējās iespējas un apzināt un risināt kopējas problēmas.  

Pārrobežu sadarbības programmu uzdevums nav tikai sniegt praktisko 
labumu, bet arī veicināt mūsu vērtību pārņemšanu otrpus robežām. Ir svarīgi 
izmantot šo potenciālu ekonomiskai attīstībai pierobežu teritorijās, lai 
piesaistītu investīcijas ražīgiem sektoriem, kas veicina nodarbinātību un 
labklājību.  

Mēs esam ļoti ieinteresēti veicināt ilgspēj īgu attīstību un ilgtermiņa 
sadarbību ar mūsu kaimiņiem pierobežu reģionos un turpmāk sagaidām 
auglīgus programmas rezultātus un plašas diskusijas par pārrobežu 
sadarbības jautājumiem. Esam pātrliecināti, ka darbojoties kopīgi mēs 
veicināsim mūsu reģionu labklāj ību un izaugsmi. Gaidām jaunas idejas un 
inovatīvus projektus jau pirmaj ā projektu konkurs ā! 


