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Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts  
ESTLATRUS TRAFFIC tiek īstenots transporta sistēmas ilgtspējas, pieejamības 
un konkurētspējas stiprināšanai Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežas re-
ģionos laikā no 2012. gada 2. aprīļa līdz 2014. gada 1. aprīlim. Projekta budžets: 
1 876 570 eiro, t.sk. ES līdzfinansējums 1 688 913 eiro.

Igaunijas, Latvijas un Krievijas robežu šķērso vairāki Eiropas nozīmes ceļi – 
E262, E22, E77, E264, E263 u.c. Satiksmes drošības un ceļu infrastruktūras uz-
labošana ir vitāli svarīga arī pierobežas teritoriju attīstībai. 2011. gada nogalē 
Igaunijas, Latvijas un Krievijas pašvaldības un satiksmes drošības dienesti no-
lēma apvienot spēkus, lai kopīgi uzlabotu transporta infrastruktūru un paaug-
stinātu sabiedrības informētību satiksmes drošības jautājumos. Tādā veidā pie-
robežas teritorija tiek paplašināta kā Igaunijas, Latvijas un Krievijas nacionālo 
interešu sfēra.  

Mobilizējot pārrobežu resursus satiksmes drošības uzlabošanā, tiks realizēti 
inovatīvi satiksmes drošības pasākumi –  starptautiskas satiksmes drošības kam-
paņas “Nebrauc miegains!”, “Iepazīsti satiksmes noteikumu atšķirības Igaunijā, 
Latvijā un Krievijā!”, “Drošais ritenis”, “Mīli dzīvi!”. Tiks atvērti satiksmes izglītības 
parki Veru (Igaunija), Kārsavā, Rēzeknē (Latvija), Pleskavā, Krasnogorodskā un 
Pitalovā (Krievija). Tiks uzlabota transporta un ceļu infrastruktūra 50 km garumā, 
rekonstruējot ceļu virsmu, stāvlaukumus, gājēju celiņus, veicot ielu marķēšanu, 
izvietojot barjeras u. tml.

Projekta ietvaros  tiek veidots sadarbības tīkls starp Igaunijas, Latvijas un 
Krievijas satiksmes drošības dienestiem ar mērķi apmainīties ar operatīvo infor-
māciju, plānot kopīgas akcijas un kontroles mehānismus saskaņā ar situācijas 
izmaiņām abās robežas pusēs u.c.  

Projekta partnerība: Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas birojs, Kārsavas, 
Krāslavas, Preiļu, Ludzas, Viļānu novada pašvaldības, Rēzeknes pilsētas dome 
(Latvija), NVO “Peipsi project” (Pleskava), Pleskavas, Krasnogorodskas, Pitalovas 
un Pečoru rajona adiministrācijas (Krievija), Veru un Tartu pilsētas pārvaldes  
(Igaunija), LR Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde, Ceļu 
satiksmes drošības direkcijas Rēzeknes reģionālā nodaļa, rallija klubs “Ajags  
LATVIA” (Latvija), Veru policijas iecirknis (Igaunija). 
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Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas –  
Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības 
programmas Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta ietvaros 2007–2013 
finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta 
saturu pilnībā atbild Eiroreģiona “Ezeru 
zeme” Latvijas birojs un tas neatspoguļo 
Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas 
Savienības oficiālo viedokli.


