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Šo projektu finansē Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma. 
 
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu 
sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA 
Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. - 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir 
veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa 
vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras 
daudzveidību.  
Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus 
Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas 
Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta 
vietne ir  www.enpi-cbc.eu. 
Eiropas  Savienību  veido  28 dalībvalstis,  kas nolēmušas  pakāpeniski  apvienot  savu  kompetenci,  
resursus  un  likteņus.  Piecdesmit  gadus  ilgā  paplašināšanās  perioda  laikā  tās  ir kopīgiem  spēkiem  
izveidojušas  stabilitātes,  demokrātijas  un  ilgtspējīgas  attīstības  zonu, vienlaikus  saglabājot  kultūru  
daudzveidību,  toleranci  un  personiskās  brīvības.   
Eiropas Savienība  labprāt  dalās  savos  sasniegumos  un  vērtībās  ar  valstīm  un  cilvēkiem  aiz  ES 
robežām. 
 
Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga biedrība „Eiroreģiona "Ezeru zeme"” un tā nekādā veidā nevar 
tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus. 
 
Stratēģija ir izstrādāta projekta Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 
projekta LLB-1-083 "Trešais solis Eiroreģiona "Ezeru zeme" stratēģijai - kopīga nākotnes plānošana 
ilgtspējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas 
teritorijās"/"3rd STEP" ietvaros. 
 
Stratēģiju izstrādāja SIA „Grupa93”, pamatojoties uz līgumu ar biedrības „Eiroreģions „Ezeru zeme” 
Latvijas biroju. 
Strategija ir apstiprināta ar Eiroregiona "Ezeru zeme" Padomes sēdes lemumu Utenā, Lietuvā, 
2014.gada 6.jūnijā. 
 
Pasūtītājs: Biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme" 
Reģistrācijas Nr. 40008058427 
juridiskā adrese Brīvības iela 13, Krāslava, LV-5601 
tālrunis + 371 656 22201 
fakss + 371 656 22266 
e-pasts ilze@kraslava.lv 
   
Izstrādātājs:  SIA „Grupa 93” 
Reģistrācijas Nr. 50103129191 
juridiskā adrese Kr.Barona iela 3-4. Rīga, LV 1050, Latvija 
tālrunis +317 67217043 
fakss + 371 67217045 
e-pasts liga@grupa93.lv 
 

mailto:liga@grupa93.lv
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Ievada vietā 
 
Kopš 1998.gada, kad tika nodibināts eiroreģions „Ezeru zeme”, tas sevi ir pierādījis kā inovatīvu un 
aizraujošu projektu ieviesējs un veiksmīgi augoša institūcija. 
 
Eiroreģionam, kurš apvieno 31 Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas pašvaldību, šis ir 
simboliskais trešais solis – eiroreģiona darbības trešā stratēģija, kura pauž stipru apņēmību, liecina par 
nobriedušu sadarbību, apzinās eiroreģiona pieredzes vērtību un ir droša par nākamiem panākumiem. 
 

 Eiroreģiona „Ezeru zeme” pirmā stratēģija 2001-2007.gadam tika izstrādāta ar Norvēģijas Ārlietu 
ministrijas un Norvēģijas vietējo un reģionālo pašvaldību asociācijas atbalstu. Šajā laikā eiroreģions 
uzsāka pirmos projektus, guva pieredzi un mācījās, paplašināja kontaktu loku, piepulcināja jaunus 
dalībniekus un partnerus no pašvaldību un valsts sektora. Tajā laikā tika ieviesti tādi projekti kā 
kulinārā mantojuma projekts, 
velomaršrutu projekts Exciting Cycling, 
u.c. 

 Otrā stratēģija no 2008. līdz 
2013.gadam tika izstrādāta ar LR Ārlietu 
ministrijas atbalstu un uzsāka atbildīgus 
un liela apjoma projektus. Šis posms 
izgaismoja Eiroreģiona „Ezeru zeme” 
īpašo nišu – atraktīvi, saistoši, inovatīvi 
projekti, kas gūst plašu atsaucību, 
iesaista sabiedrību, partnerus no valsts, 
pašvaldību sektoriem, uzņēmējus, 
biedrības, skolas, un projekti, kas ir 
palīdzējuši nostiprināt eiroreģiona 
prestižu. Vislielāko atzinību un 
popularitāti guvuši tie projekti, kuros piedalījušies daudz partneru no visām trim sadarbības 
valstīm, notikušas plaša mēroga  aktivitātes pašvaldību pieredzes apmaiņā, uzņēmējdarbības 
veicināšanā, infrastruktūras sakārtošanā, ekonomiskajā, sevišķi tūrisma attīstībā, kulinārā 
mantojuma koncepcijas ieviešanā, sporta čempionātos un turnīros, pārrobežu kultūras industrijas 
veicināšanā. 

 Šī ir trešā Eiroreģiona „Ezeru zeme” darbības stratēģija no 2014. līdz 2020.gadam, kuras izstrāde 
notiek ar Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas finansiālo atbalstu. Tā 
patiesi ir "3.solis", un iezīmē zināmu „brieduma posmu” un izaugsmi nākamajā līmenī – 
Eiroreģiona potenciālu kļūt par piemēru Eiropas Savienības pārrobežu sadarbības demonstrēšanai 
– pārrobežu sadarbībai pie ārējās ES robežas. 

 
Proporcionāli uzkrātajai pieredzei aug plānotais finansējums. Ja līdz šim eiroreģions ir realizējis 
projektus par 13 milj. EUR, nākamajā periodā var plānot tā palielinājumu. Stratēģijā ir ietvertas 
projektu ieceres, kuru realizācija lēsta līdz 40 milj. EUR. 
 
Sadarbība ir balstīta uz ciešām kaimiņattiecībām, uz cilvēkiem, kas ir tepat – aiz ezera, aiz tuvākās 
robežas, uz cilvēku tiešiem kontaktiem, kopējiem kultūras pasākumiem, radniecību, informācijas 
apmaiņas, sporta, tūrisma, infrastruktūras attīstības, vides aizsardzības un uzņēmējdarbības 
veicināšanas projektiem. Sadarbība ir balstīta atbildībā pret dzimto novadu, kultūras mantojumu un 
dabas vērtībām.  
 
 
 
 

2001. – 2006.gads Mācījāmies 

2007. – 2013.gads Apzinājāmies 
savu lomu, 

paplašinājāmies 

2014. – 2020.gads Nobriestam un 
esam paraugs 

citiem 
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1. EIROREĢIONS „EZERU ZEME”  

Eiroreģions „Ezeru zeme” 
(turpmāk – Eiroreģions) atrodas 
Eiropas Savienības valstu Latvijas 
un Lietuvas Austrumu pierobežā 
un Baltkrievijas Ziemeļrietumu 
pierobežā. 
 
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 
pašvaldībām ir ļoti senas 
sadarbības tradīcijas, jo īpaši 
kultūras jomā. 
 
Eiroreģions „Ezeru zeme” ir viens 
no 187 Eiropas Savienībā 
izveidotajiem pārrobežu sadar-
bības reģioniem, un ir iezīmīgs ar 
to, ka pārstāv teritorijas no divām 
būtiski atšķirīgām ekonomiskajām 
telpām. 

1.att. Eiroreģiona novietojums 

 
 
Salīdzinot ar eiroreģioniem, kuri ir izveidoti ES iekšienē, eiroreģionā „Ezeru zeme” kā ES ārējās 
pierobežas reģionam ir spilgtāk saskatāmas tās problēmas, kuras var veiksmīgi risināt pārrobežu 
sadarbības programmās. 
 
Vēsturiski un ģeomorfoloģiski izveidojusies ezeraine Latgalē, Aukštaitijā un Baltkrievijas ZR daļā ir 
eiroreģiona nosaukuma „Ezeru zeme” pamatā. Biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme”” ir Latvijas, 
Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas pašvaldību asociācija, kas izveidota 1998. gadā Krāslavā. Sākotnēji 
to veidoja tikai dažas pašvaldības – Krāslava Latvijā, Braslava Baltkrievijā un Ignalina Lietuvā. Pašlaik 
Eiroreģionā apvienojies 31 biedrs – 15 pašvaldības no Latvijas, 7 pašvaldības no Lietuvas un 9 
administrācijas no Baltkrievijas (skat. 2.att). 
 
Biedrības darbība ir vērsta uz pierobežas teritorijas reģionu pārrobežu sadarbību, pieredzes apmaiņu 
un teritorijas attīstību atbilstoši Eiropas Kopienas prioritātēm. Biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme”” 
realizē projektus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu 
ietvaros. 
 
Reģiona teritorija ir 35,9 tūkstoši km2, no kuriem 15,2 tūkstoši km2 (42%) atrodas Baltkrievijā, 12,1 
tūkstoši km2 (34%) Latvijā un 8,6 tūkstoši km2 (24%) – Lietuvā.  
 
Reģiona teritorijā dzīvo 823 tūkstoši iedzīvotāju, no kuriem 375,5 tūkstoši dzīvo (46%) Baltkrievijā, 
275,6 tūkstoši (33%) – Latvijā un 172 tūkstoši (21%) – Lietuvā. Pēc etniskā sastāva Eiroreģionā dominē 
slāvu tautas – 40% iedzīvotāju ir baltkrievi, 20% krievi (no kuriem 2/3 dzīvo Latgalē) un 4% poļu (60% 
no tiem Latgalē). Baltu tautas veido 33% no reģiona iedzīvotājiem. Lietuvieši ir 18% un latvieši – 15%. 
Daugavpils, Rēzekne un Visagina ir vienīgās Eiroreģiona pilsētas, kurās vairums iedzīvotāju ir krievi.  
 



Eiroreģiona „Ezeru zeme” ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. - 2020. gadam (kopsavilkums) 

 
6 

2.att. Eiroreģiona „Ezeru zeme” teritorija 

 
Dati: Eiroreģions „Ezeru zeme” 

 
2013. gada sākumā pilsētās dzīvoja 61-62% no Eiroeģiona iedzīvotājiem. Visaugstākais urbanizācijas 
līmenis ir eiroreģiona Baltkrievijas daļā (70%), savukārt Lietuvas daļā pilsētās dzīvo tikai 43%. Pilsētu 
iedzīvotāju īpatsvars Latvijas daļā ir 61%. Lielākās Eiroeģiona pilsētas ir Novopolocka (107 tūkst. iedzī.), 
Polocka (84,7 tūkst.), Daugavpils (89,2 tūkst.), Rēzekne (31 tūkst.), Utena (28 tūkst.), Visagina (21 
tūkst.), Postavi (20 tūkst.), Glubokoje (19 tūkst.) un Anīkšķi (10 tūkst.). Pārējās Eiroreģiona pilsētas ir ar 
iedzīvotāju skaitu, kas mazāks par 10 tūkstošiem. 
 
Eiroreģiona hidrogrāfisko tīklu veido Daugavas, Narvas un Nemunas sateces baseinu upes un ezeri. 
Lielākā Eiroreģiona upe ir Daugava jeb Zapadnaja Dvina, arī viena no desmit lielākajām Baltijas jūras 
baseina upēm (garums 1005 km). Eiroreģiona lielākie ezeri: Latvijas otrais lielākais ezers pēc platības 
Rāznas ezers (57810 ha), Baltijas dziļākais ezers Dridzis (64 m), kā arī Osvejas ezers, Visaginas ezers. 
Īpaši jāatzīmē ir Latvijas un Baltkrievijas pārrobežu Riču ezers.  
 
Eiroreģions atrodas mērenajā klimata joslā jaukto mežu zonā, kur līdzās skujkokiem aug arī platlapji. 
Tas nosaka eiroreģiona dabas daudzveidību. Salīdzinoši lielas teritorijas aizņem arī pļavas un purvi. 
 
Kopējais robežas garums starp valstīm ir 463 km, t.sk.: 

- starp Latviju un Lietuvu ir 78 km no 588 km Latvijas-Lietuvas kopējās robežas,  
- starp Latviju un Baltkrieviju – 161 km no 171 km Latvijas un Baltkrievijas kopējās robežas 
- un starp Lietuvu un Baltkrieviju – 224 km no 660 km Lietuvas un Baltkrievijas kopējās robežas. 

Robežas garums, kur abās pusēs ir eiroreģiona partneru pašvaldības, - 383 km. 
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Līdz ar Latvijas un Lietuvas pievienošanos ES principiāli tika mainīta muitas kontrole, to veicot tikai 
izlases kārtībā. Savukārt robežkontrole uz Latvijas un Lietuvas robežas ir pārtraukta kopš 2007. gada 
21. decembra, kad Latvija un Lietuva pievienojās Šengenas līgumam.  
 
Seši robežšķērsošanas punkti un galvenie transporta koridori spēlē nozīmīgu lomu Eiroreģiona 
attīstībā:  Pāternieki- Grigorovščina uz automaģsitrāles A6/P20, Silene-Urbani uz automaģsitrāles 
P68/P3, Indras dzelzceļa robežkontroles punkts, Medumi-Smelyneuz automaģsitrāles A13/A6 jeb 
E262, Zemgale-Turmantas un Demene-Tilža robežpunkts. Starp Lietuvu un Baltkrieviju nav 
robežkontroles punktu eiroreģiona teritorijā. Tuvākie punkti ir Viļņas tuvumā uz Lietuvas reģionālā ceļa 
103 Viļņa-Polocka un Baltkrievijas autoceļa P45. 
 
Eiroreģiona teritorijā nav liela mēroga lidostu, uz kurām lido nacionālās lidsabiedrības. Reģionāla 
mēroga lidosta Baltkrievijas daļā atrodas 9 km attālumā no Polockas, Latvijas daļā lidostas darbības 
atjaunošanu plāno Daugavpils un Rēzeknes pilsētas, Lietuvā pastāv lauksaimniecības lidostu tīkls. 
Tuvākās lidostas ir Vitebskā, Viļņā un Rīgā. 
 
Diplomātiskās attiecības starp Latviju un Baltkrieviju tika nodibinātas 1992. gada 7.aprīlī. Latvijas 
Republika atvēra vēstniecību Minskā 1993.gadā un konsulātu Vitebskā – 1994.gadā. Baltkrievijas 
Republikas diplomātiskās pārstāvniecības Latvijas Republikā ir vēstniecība Rīgā un ģenerālkonsulāts 
Daugavpilī. Latvijas un Lietuvas diplomātiskās attiecības tika atjaunotas 1991. gada 5. oktobrī. 
Pārrobežu sadarbības attīstīšanas nolūkos ir izveidota Latvijas un Lietuvas starpvalstu pārrobežas 
sadarbības komisija, kas risina jautājumus par ugunsdzēsības un glābšanas operāciju koordinētu rīcību 
pierobežas reģionos, strādā pie vairāku dzelzceļa līniju atjaunošanas, veicina sociālo un labklājības 
jautājumu attīstību, sadarbojas jautājumos, kas saistīti ar plūdu aizsardzību, upju baseinu pārvaldību, 
mazo pārrobežu ceļu atjaunošanu. 
 
Galvenie šķēršļi pārrobežu sadarbībai: 

 ilga un sarežģīta robežu šķērsošanas procedūra; 

 dārgas telekomunikāciju izmaksas saziņā starp Baltkrieviju un ES valstīm Lietuvu un Latviju; 

 ierobežotas interneta izmantošanas iespējas ārpus lielajām pilsētām. 
 
Galvenās Eiroreģiona problēmas: 

 Iedzīvotāju skaits samazinās. 

 Ekonomiskā atpalicība – eiroreģions atrodas Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežās, izpaužas 
„nomales” efekts.  

 Latvijas un Lietuvas pusē augsts bezdarbs. 
 
Galvenās Eiroreģiona priekšrocības: 

 Ilga (vairāk kā desmit gadu) sadarbības pieredze. 

 Veiksmīga projektu pieredze – realizēti inovatīvi, radoši nišu projekti, kas guvuši labus rezultātus 
un atsaucību vietējos iedzīvotājos, paplašinājuši eiroreģiona partneru loku. 

 Pierobežu teritorijas novietojums pie ES ārējās robežas, kas ir potenciāls uzrādīt labus pārrobežu 
projektu rezultātus, risinot pierobežu problemātiku pēc būtības. 

 Nacionālais atbalsts un diplomātisko korpusu atbalsts, kas atvieglo projektu ieviešanu ES un NVS 
valstu starpā un rada starptautisko skanējumu.  

 ES teritoriālās sadarbības politika un finansiālais atbalsts no pārrobežu sadarbības programmām. 

 Eiroreģiona teritorijas sasniedzamais transporta novietojums attiecībā pret ES, NVS, Skandināviju 
(3.att.). 

 Eiroreģiona teritorijā ir dažas lielākas pilsētas (Novopolocka, Polocka, Daugavpils), kā arī mazo 
pilsētu tīkls. 

 Ievērojams starpvalstu robežas kopgarums –  pavisam kopā – 463 km, kur 383 km ir kopēja robeža 
starp Eiroreģiona dalībniekiem un 80 km – eiroreģiona dalībnieka teritorijas robeža ar kaimiņvalsti. 

 Laba vides kvalitāte eiroreģiona teritorijā.  
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 Daudz ezeru – īpašā teritorijas dabas unikalitāte. 

 Teritorijas ekonomiskais potenciāls – starptautiskās transporta maģistrāles, dabas kapitāls, pilsētu 
tīkls. 

 Eiroreģiona „Ezeru zeme” dalībnieku dažādība (valstis, kultūras, etniskā un reliģiskā piederība), kas 
savstarpēji bagātina kopējo piedāvājumu. 

 

3.att. Eiroreģiona „Ezeru zeme” politiskais un ekonomiskais konteksts 

 
 
Laikā no 1999.-2008.gadam eiroreģions „Ezeru zeme” realizēja projektus par kopējo summu 2,235 
milj. eiro. Laikā no 2007.-2013.gadam eiroreģions piesaistīja un realizēja projektus par kopējo summu 
10,65 milj. eiro, nodrošinot līdzfinansējumu vidēji 11% apmērā, t.sk. septiņi lieli projekti sākot no 200 
tūkstošiem (Nature Therapy) līdz gandrīz diviem miljoniem eiro (EstLatRus Traffic). 
 
Līdz šim eiroreģions ir apsaimniekojis 12,9 miljonus eiro, kas nozīmē, ka eiroreģionam „Ezeru zeme” 
ir ievērojama pieredze un prasmes. 
 

Projekts Finansētājs 
Īstenošanas 

laiks 

1. „Latvijas un Baltkrievijas informācijas centra 
izveidošana” ietvaros 

ES programmas Phare CREDO 1999.-
2000.g.  

2. “Ezeru zeme” stratēģijas izstrāde Norvēģijas vietējo varas iestāžu 
asociācija 

2001.-
2002.g. 

3. Starptautiskas jaunatnes ekoloģiskās 
nometnes 

Norvēģijas vietējo varas iestāžu 
asociācija 

2000.-
2002.g. 

4. Eiroreģiona informācijas projekts 
(informatīvais biļetens, informēšana, iesaistot 
masu mēdijus) 

Norvēģijas vietējo varas iestāžu 
asociācija 

2002.g. 

5. ”Eiroreģiona administratīvās struktūras 
nostiprināšana” 

Norvēģijas vietējo varas iestāžu 
asociācija 

2002.g. 
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Projekts Finansētājs 
Īstenošanas 

laiks 

6. Latgales sporta spēles un starptautiska 
konference “Pārrobežu sadarbība kā turpmākās 
attīstības stimuls” 

Balvu rajona padome un vietējās 
pašvaldības 

2002.g. 

7. ”Lauku tūrisma Eiroreģionā “Ezeru zeme” 
vadīšana un mārketings” 

TACIS pārrobežu sadarbības 
programma 

2002.g. 

8. ”Mazā un vidējā biznesa attīstības 
stimulēšana Eiroreģiona “Ezeru zeme” 
teritorijā, veicot pārrobežu sadarbības 
pasākumus” 

Phare pārrobežu sadarbības 
programma 

2002.-
2003.g. 

9. “Kulinārā servisa uzlabošanas tīkls Latgalē 
(Latgale CUISINE), pamatojoties uz Kulinārā 
mantojuma koncepciju” (LV, LT) 

Phare programmas “Speciāli 
pasākumi Baltijas jūras reģiona labā” 
Mazo projektu fonds 

2003.-
2004.g. 

10. ”Kulinārā mantojuma kā reģionālā tūrisma 
tīkls un attīstības metode Eiroreģiona “Ezeru 
zeme” kontekstā” (akronīms – “Iepazīsti Ezeru 
zemi”) (LV, LT, BY) 

Interreg IIIA programma 2005.-
2006.g. 

11. “Velomaršrutu tīkla attīstīšana Baltijas 
„Ezeru zemē” (Exciting cycling in BCL) (LV, LT, 
BY) 

Interreg IIIB programmas  
Baltijas jūras reģiona programma 

2005.-
2007.g. 

12. „Harmoniska pārrobežu sadarbība 
satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas - 
Lietuvas teritorijās” („LatLit Traffic”) (LT, LV) 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programma 

2009.-
2011.g. 

13. „Ūdens vides aizsardzība un zaļā 
dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un 
Krievijas pierobežas reģionos” („Aqua Life”) 
(EE, LV, RU) 

Igaunijas – Latvijas – Krievijas 
pārrobežu sadarbības programma 

2013.-
2014.g. 

14. „Transporta sistēmas potenciāla 
pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas 
starptautiskas nozīmes transporta koridoros” 
(„ESTLATRUS TRAFFIC”) (EE, LV, RU) 

Igaunijas – Latvijas – Krievijas 
pārrobežu sadarbības programma 

2012.-
2014.g. 

15. "Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība 
ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai 
plānošanai Igaunijas-Latvijas-Krievijas 
robežpilsētās" („GreenMan”/“Zaļā pārvaldība”) 
(EE, LV, RU 

Igaunijas – Latvijas – Krievijas 
pārrobežu sadarbības programma 

2012.-
2014.g. 

16. "Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides 
pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas 
reģionos" („NATURE THERAPY”) (LV, RU) 

Igaunijas – Latvijas – Krievijas 
pārrobežu sadarbības programma 

2013.-
2014.g. 

17. Projekts „Latvijas un Lietuvas profesionālās 
izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības 
platformas attīstība” (saīsinātais nosaukums: 
„EDUCATE FOR BUSINESS”)  

Latvijas - Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programma 

2012.-
2014.g. 

18. „Trešais solis Eiroreģiona "Ezeru zeme" 
stratēģijai - kopīga nākotnes plānošana ilgt-
spējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai 
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas 
teritorijās” („Trešais solis”) (LV, LT, BY) 

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas 
pārrobežu sadarbības programma 

2013.-
2014.g. 

19. „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas 
un Baltkrievijas pierobežas reģionos” („Move 
for life”) (LV, LT, BY) 

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas 
pārrobežu sadarbības programma 

2013.-
2014.g. 
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2. VĪZIJA 2020.GADAM 

 

Preambula 
 
Mūsu vīzija ir vairāk par sadarbību un draudzību, lai attīstītu ES pierobežas teritorijas, mazāk – par 
eiroreģiona „Ezeru zeme” kā organizācijas attīstību.  
 
To pamato gan salīdzinoši mazais finansējums (Eiroreģiona projektu finansējums plānošanas periodā 
nav salīdzināms pat ar viena partnera gada budžetu), gan tas, ka Eiroreģiona rīcībā nav tiesisku un 
administratīvu instrumentu, lai tieši ietekmētu situāciju. Pierobežas teritoriju attīstībā Eiroreģions dod 
savu pienesumu netieši, realizējot projektus un strādājot jomās, kas ir ārpus pašvaldības funkcijām. 
Eiroreģiona darbība vērtējama koppasākumu, kopprojektu, kopuzņēmumu skaitā.  
 
Līdzdalība eiroreģionā dara labāku un bagātāku mūsu partneru pašvaldību dzīvi. Tā ir iespēja „iepazīt 
ārzemes” – iepazīt Latviju, Lietuvu un Baltkrieviju, tātad sadarboties starptautiskā līmenī. Tā ir iespēja 
sadarboties ar citiem eiroreģioniem.  
 
ES struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas turpināsies 2014.-2020.gados, 
to ietvaros Eiroreģionam „Ezeru zeme” būs pieejams finansējums pārobežu sadarbības projektiem. 
 
Eiroreģionam „Ezeru zeme” vairāk kā desmit gadu garumā ir attīstījis savu pieeju. To raksturo: 

 Inovatīvi risinājumi sabiedrībā aktuālu jautājumu risināšanai, kas ir svarīgi katrā partnervalstī.  

 Eiroreģiona „Ezeru zeme” darbība ir projektorientēta. Projekti atšķiras ar pārrobežu fokusu.  

 Demokrātiska visu partneru iesaistīšana projektu realizācijā un iesaistīto partneru gandarījums. Ja 
viens partneris ir bijis projektā, tad nākamajā projektā aicina citu – tā, lai visi piedalītos.  

 Specializācija jeb partneru lomas. Balstoties uz savām interesēm, katrs partneris definē lomu 
(nišu) pārrobežu sadarbībā. Izvēlētajā specializācijā partneris mērķtiecīgi un padziļināti uzkrāj 
zināšanas un praktisko pieredzi un dalās ar pārējiem partneriem projektu laikā.  

 Princips „Ja nepadalīsies ar kaimiņu, tad neiegūsi pats”. Eiroreģionā neder konkurence. 
Eiroreģions māca sadarboties, sastrādāties un dalīties. 

 Projekti, kas atbilst reālām vajadzībām. Pašvaldībām un administrācijām, veicot ikdienas 
pienākumus, gadās situācijas, kuras ar esošajiem instrumentiem, budžetu un speciālistiem, grūti 
risināt. Eiroreģions ir vēl viena iespēja. Tā ir vieta, kur meklēt partneri ar līdzīgām vajadzībām, 
attīstīt projektu. No ikdienas vajadzības „salabot ielu” ar partneriem var izaugt ideja projektam. 

 Projekti, kas radušies no pārgalvīgām idejām. Pretēji tiem projektiem, kas rodas no vajadzībām, ir 
projekti, kuru pamatā ir traka ideja. Eiroreģiona partneru loks ir plašs, nepieciešamas pārliecināt 
politiķus, pārējos partnerus, ieraudzīt līdzīgās intereses, hobijus un mērķus, diskutēt, radīt kopīgu 
sapratni, attīstot projekta ideju interesantā gaisotnē un izmantojot radošas metodes. 

 „Vidējais” eiroreģiona projekts ir apmēram divu miljonu eiro liels, un tajā ir iesaistījušies līdz 10 
partneriem. Projekts „Trešais solis” ir unikāls projekts, kur visi partneri ir kopā.  

 Ideju pēctecība mērķu sasniegšanai. Ir pareizi turpināt veiksmīgos projektus. Tas ir kā ideju attīstīt 
vairākās kārtās, ar katru reizi padziļinot sapratni, paplašinot partneru loku, uzlabojot rezultātus. 
Piemēram, projekta „Baltic country of lakes” idejas tiek turpinātas projektā „Bella-Dvina”, utt.. 

 Katru projektu caurvij svarīga sastāvdaļa – apmācības, sociālais darbs, energoefektivitāte. 
Eiroreģiona pieeja varētu būt neizstrādāt atsevišķus izglītības, sociālās jomas, energoefektivitāte 
projektus, bet, svarīgo tēmu padarīt par katra projekta sastāvdaļu. Nepieciešams diskutēt ar 
atbilstošās jomas speciālistiem, viņi atradīs veidu, kā iesaistīties. Piemēram: 

o Pārrobežu projektos (ne visos) iekļaut sociālo aspektu – aktivitātes mazaizsargāto 
iedzīvotāju grupām, sociālo dienestu pieredzi. Piemēram, projektu „Eiroreģiona olimpiskās 
spēles”, balstoties uz Līvānu novada brīvprātīgo organizēto sēdvolejbolu, kas notiek jau 
piekto gadu, varētu papildināt ar eiroreģiona paraolimpiskajām spēlēm.” 
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o Projektos iekļauj „obligāto” partneri – izglītības iestādi, lai idejas izplatītos skolu vidē, lai 
mācītos skolotāji, lai skolas mācītos jaunas pieejas, iepazītos savā starpā un ceļotu. 

 Pieredzes apmaiņa. Kopā vienā projektā visi partneri kļūst stiprāki, prasmīgāki un varošāki. 
Eiroreģiona pārrobežu projektos ir plašs (līdz 10) partneru loks. Tas nozīmē iepazīt, izveidot 
kontaktus, draudzēties ar daudz vairāk cilvēkiem, kā citi projekti to piedāvā.  

 Lai ir ērti dzīvot eiroreģionā! Lai eiroreģiona cilvēki var uzlabot dzīves apstākļus, nemainot savas 
pamata vērtības, nebraucot prom labāka darba meklējumos, nepametot mājas un dzimto vietu  

 
 

Mums ir sava sadarbības projektu „akupunktūras” metode 
Sadarbības principi jeb „sadarbības projektu akupunktūra”: 

 Katrs partneris ir definējis savas galvenās (3-5) intereses jeb vajadzības, kas dod iespēju atrast 
partnerus ar līdzīgām vajadzībām un attīstīt projektu; 

 Eiroreģiona ietvars sniedz iespējas vienkāršai komunikācijai, strādāt labā komandā; 

 Partneru intereses satiekas eiroreģiona unikālajos, inovatīvajos, interesantajos projektos. 
 
Eiroreģiona projektus var iedalīt trijās kategorijās: 

 “Zvaigznes” – nozīmīgākie, prioritārie, interesantākie un inovatīvākie projekti; 

 “Ar odziņu” – partneriem ļoti nepieciešamie, katrs ar savu “odziņu”; 

 “Nākotnes projekti” – tie, kas vēl būs. 
 
“Zvaigznes” spēlē būtisku lomu eiroreģiona ekonomiskajā un sociālajā attīstībā, iesaista daudz 
partneru un ļauj panākt plašu rezonansi sabiedrībā un institūcijās. Pie tādiem projektiem var pieskaitīt 
projektus “Zaļais koridors” par robežšķērsošanas uzlabošanu, “Tirgus projekts” par reģionālo produktu 
attīstību un vietējās ekonomikas veicināšanu, zaļās pārvaldības projekts (GreenMan II) un “MicroLight” 
par mazajām rīcībām, kas taupa līdzekļus un paaugstina energoefektivitāti. Tie ir projekti, kas turpina 
iepriekšējo veiksmīgo projektu Green Man, Bella Dvina, Bella Cuisine idejas un paceļ tās jaunā līmenī. 
 
“Odziņas” veido eiroreģiona unikalitāti, atpazīstamību un dziļāku izpratni par atsevišķām tēmām, tā 
meklējot alternatīvas pieejas problēmu risinājumiem. Šajā projektu grupā ieskaitāmi eiroreģiona 
transporta, velo, dabas terapijas, parku plānošanas, energo kultūru, sociālo darbinieku ģildes, ezeru un 
upju pieejamības, eiroreģiona olimpisko spēļu, nacionālo kultūru u.c. projekti. 
 
Nākotnes projekti ir tie, kas tiks attīstīti sadarbības procesā, atbilstoši precizētajām pārrobežu 
sadarbības programmu prioritātēm un valstu prioritātēm nākamajā plānošanas periodā līdz 
2020.gadam. Nākotnes projekti ir arī tie, kas radīsies līdz ar jaunām zināšanām un tehnoloģiju attīstību, 
piemēram, zinātniski pētnieciski projekti par jaunu kultūru audzēšanu konkrētā ūdenstilpē vai 
teritorijā, dažādi IKT projekti, u.c. 
 
 

Vīzija 

 

Kopā mēs esam vislabākie! 
Zaļākais eiroreģions 
Darbīgākais eiroreģions 
Tīrākais eiroreģions 
Ezeru un upju bagātākais eiroreģions 
Sportiskākais eiroreģions 
Kontrastu pilnākais eiroreģions – no zirga līdz elektromobilim, no krāsns līdz saules enerģijai, no 
vakarēšanām līdz sociālajiem tīkliem, no uzņēmumiem līdz mazajam biznesam un mājražotājiem, 
no pils līdz pirtij… 
Darbīgākais eiroreģions  
Viesmīlīgākais eiroreģions 
Garšīgākais  
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Ar kultūras mantojumu un tradīcijām bagātākais  
Veselīgākais 
Visātrāk mācīties gribošais un varošais  
Vissaliedētākais eiroreģions 
Visoptimistiskākais eiroreģions 
 

Zaļākais, ezeriem un upēm bagātākais, tīrākais, veselīgākais un garšīgākais eiroreģions 
Mums ir lielas dabas bagātības (meži, ūdeņi, lauki, tīrumi). Eiroreģions „Ezeru zeme” – bagātākais ar 
zivju resursiem un atpūtas iespējām. Kā pats eiroreģiona nosaukums aicina, mēs strādājam, lai vietējie 
iedzīvotāji, uzņēmēji un tūristi tos novērtētu un ilgtspējīgi izmantotu. 
 
Ezeri un upes ir eiroreģiona atšķirības zīme. 2020.gadā ir uzlabota ezeru un upju krastu pieejamība, 
labiekārtotas dabas atpūtas vietas, attīstīts ūdenssports un atpūta pie ūdens. Ūdenstilpņu pieejamībai 
un izmantošanai tiks realizēti vairāki interesanti projekti – kempingu projekts, ūdenssporta projekts, 
u.c. Vienlaikus mēs esam paraugs, kā saglabāt un aizsargāt dabas vērtības. 
 
Mums ir laba gaisa un ūdeņu kvalitāte. Eiroreģiona teritorijā tiek ražota ekoloģiski tīra un veselīga 
pārtika, ir attīstījušies alternatīvie enerģijas ieguves veidi un uzlabota mājokļa, uzņēmumu un 
transporta energoefektivitāte.  
 
Mēs mīlam strādāt un mums patīk kopt zemi. Katrai mājsaimniecībai ir vai nu lauku saimniecība vai 
mazdārziņš. Zemkopība ir zaļā eiroreģiona vērtība. Tā veido reģionālo ēdienkarti, kulināro kvalitāti, 
brīvā laika pavadīšanas paradumus un raksturīgo pilsētu un lauku ciemu ainavu. Tirgus projekts 
veicinās lauku produktu ražošanu. Savukārt Parku plānošanas projektā kā mācību elements un pat 
parka dizaina objekts tiks attīstīta visiem tik tuvā mazdārziņa ideja. 
 

Darbīgākais eiroreģions 
Eiroreģiona projektu prioritāte ir uzņēmējdarbības veicināšana. Svarīgs ir katrs, kas domā kā saimnieks 
un mācās pelnīt – gan uzņēmums un zemnieks, gan mājražotājs un amatnieks. „Zaļais koridors”, Tirgus, 
„MikroLight” un sociālo uzņēmumu projekti ir idejas, kas vislabāk raksturo eiroreģiona 
uzņēmējdarbības veicināšanas iniciatīvas.  
 

Viesmīlīgākais eiroreģions 
Eiroreģions „Ezeru zeme” 2020.gadā ir kļuvis ekonomiski attīstītāks, labāk sasniedzams un vēl 
pievilcīgāks tūristiem.  
 
Pie mums ir iespēja izbaudīt lielāko kontrastu daudzveidību – no zirga līdz elektromobilim, no krāsns 
līdz saules un termālajai enerģijai, no vakarēšanām līdz sociālajiem tīkliem, no lieliem uzņēmumiem 
līdz mājražotājiem, no pilīm līdz pirts tradīcijām. 
 
Mēs turpināsim viesus iepriecināt ar mūsu kulināro mantojumu, dabas veltēm un atpūtas 
piedāvājumu. Mēs lepojamies ar etnokultūru mantojumu – Aukstaitijas, Latgales, Baltkrievijas ziemeļu 
reģiona dialektiem, garīgo mantojumu, kultūras tradīcijām, autentisko dzīves veidu.  
 

Vislabāk sasniedzamais eiroreģions  
Eiroreģiona teritoriju šķērso labas kvalitātes starptautiskās auto un dzelzceļa transporta maģistrāles un 
savieno ar Eiropas un NVS valstu metropolēm, ostām un lidostām.  
 
Eiroreģiona iekšējais ceļu tīkls ir rekonstruēts, lai nodrošinātu ikdienas darba maršrutu nepārtrauktību 
pa asfaltētiem ceļiem. Ir saglabāti arī ainaviskie, līkumainie, „zaļie ceļi”, kas ir daļa no brīvdienu un 
tūrisma piedāvājuma Ezeru zemē. Tie „aizved” līdz ezeriem un upēm un tūrisma objektiem.  
 

Visātrāk mācīties gribošais un varošais 
Teiciens „Mūžu dzīvo, mūžu mācies!” trāpīgi raksturo jauno izglītības pieeju, ko izvēlas eiroreģions.  
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Eiroreģiona pieeja izglītības sektora attīstībai: 
1) Projekti par izglītības iestāžu (augstākās, vidējās, profesionālās izglītības iestādes, izglītības 

pārvaldes u.c. institūcijas) sadarbību. Tie turpina projektu „Educate for business” profesionālo 
skolu un uzņēmumu sadarbībai. Tie attīsta vispārējo izglītojošo iestāžu tīklu un pakalpojumus. 

2) Projekti par to „kā mēs paši mācāmies” vai par mūžizglītību, tālmācību, par pieejām, kas palīdz 
mums iemācīties, palīdz apgūt jaunus komunikācijas veidus, padara mūs prasmīgākus, palīdz iet 
līdzi laikam u.c. Šajā projektu kategorijā skolas ir tikai vienas no projekta partneriem.  

 
Projektos uzlabosim apmācību telpas, mācību aprīkojumu, apmācību materiālus, veicināsim sadarbību 
apmācību jomā. Tā kā mācīšanās var notikt gan tradicionālā vidē, gan neformālā vidē un veidā, 
attīstīsim idejas par tādu vietu (telpu, objektu) radīšanu, kur apmācību process var notikt jaukā 
nepiespiestā, neformālā vidē un kas varētu ļaut iemācīties jaunas lietas, pielietot jaunas metodes. 
 
Mūsu partneriem un eiroreģiona iedzīvotājiem ir vajadzības: 

 Paaugstināt kvalifikāciju, profesionālās un dzīves prasmes un iemaņas (valodas, prezentācijas 
prasmes, publisko runu, laika menedžmentu, iemaņas darbam ar dažādām datorprogrammām, 
dažādu ierīču un aplikāciju izmantošana, etiķetes un protokola zināšanas). 

 Uzlabot aktīvas un interesantas brīvā laika pavadīšanas prasmes (sportošana, ūdens sporta veidi, 
dejošana, automašīnu, laivu u.c. transportlīdzekļu vadīšana, u.c.); 

 Izzināt un apgūt eiroreģiona pārstāvēto kultūru tradīcijas, amatus, nodarbes un tā veicināt 
toleranci kultūru starpā; 

 Mācīties mārketingu, pārdošanu un finansējuma piesaistīšanu (fund raising). 
 

Sportiskākais, kultūras tradīcijām bagātākais un veselīgākais 
Eiroreģiona projektus raksturo plašs partneru loks un plaša sabiedrības līdzdalība. Sports un kultūra 
vieno tautas un veido draudzīgas attiecības cilvēku starpā. Mēs gribam organizēt paši savas 
eiroreģiona „olimpiskās spēles”, attīstīt foršo festivālu kultūru un saglabāt kultūras mantojumu caur 
pilsētu un lauku kultūras identitāti.  
 
Aktīva dzīves veida infrastruktūra, kultūras un sporta iestāžu aprīkojums un pārrobežu kultūras un 
sporta pasākumi, kas balstīti zaļā dzīves veida popularizēšanā un vietējo tradīciju iepazīšanā,  
ir „Cool      Tour”, Festivālu, Ūdens u.c. projektos. 
 

Vissaliedētākais un optimistiskākais eiroreģions 
Triju valstu pašvaldību asociācija – mēs esam kā trīs musketieri „viens par visiem un visi par vienu!”. 
Tas dod iespēju sasniegt mūsu mērķus. Mēs uzticamies un palīdzam viens otram – tāpēc kopā mēs 
esam vislabākie! 
 
 

Mēs kļūstam stiprāki! 
Trešā Eiroreģiona „Ezeru zeme” darbības stratēģija no 2014. līdz 2020.gadam patiesi ir "3.solis", un 
iezīmē sadarbības „brieduma posmu” – vairāk partneru, dziļāka sapratne, plašāka tematika, vairāk 
interešu, „biezāks maks” un lielāka pieredze mūsu stratēģisko mērķu sasniegšanai.  

 
Trešais solis sagatavo eiroreģionu izaugsmei nākamajā 
līmenī – ceturtajam solim: 

 kļūt par piemēru Eiropas Savienības pārrobežu 
sadarbībai 

 un sava finanšu instrumenta apsaimniekošanai. 
Eiroreģions „Ezeru zeme” ir pierādījis sevi kā 
profesionāls un uzticams projektu ieviesējs, lai ar 
2020.gadu daļu pārrobežu sadarbības programmas 
finansējuma apsaimniekotu pats, t.i. projektu 
pieteikumu izvērtēšana, finansēšana un kontrole. 
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3. EIROREĢIONA „EZERA ZEME” EKONOMIKAS PROFILS 
(PARTNERU SADARBĪBAS LOMAS) 

 
Ekonomikas profilu veido perspektīvās uzņēmējdarbības nozares, kas dod lielāko pievienoto vērtību, 
pozitīvi ietekmē saistītajās nozares, tādējādi arī nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti reģionā, un 
kurām ir potenciāls attīstīties, jo tam ir nepieciešamie darbaspēka, izglītības un zinātnes, transporta un 
tehniskās infrastruktūras resursi. 
 
Tā kā eiroreģiona stratēģija, atšķirībā no administratīvu teritoriju stratēģijām, ir vērsta uz pārrobežu 
sadarbību, lielāka loma tiek piešķirta partneru definētajām sadarbības interesēm. Katrs partneris 
definē specializāciju (nišu), kurā mērķtiecīgi un padziļināti uzkrāj zināšanas un praktisko pieredzi un 
projektos dalās ar pārējiem partneriem, apmainās ar pieredzi ar līdzīgas specializācijas partneriem 
(skat. tabulu). 
 
Eiroreģiona ekonomiskās attīstības pamats – dabas kapitāls. Tā simbols „zaļais zirgs” – zirgi (Latgales 
šķirne), zirglietas, zirgu saimniecības un zirgu izjādes – kaut kas saistībā ar zirgu ir katram Eiroreģiona 
dalībniekam. 
 

1.tab. Partneru sadarbības loma eiroreģionā 

Partneris (pilsēta) Loma un raksturīgie uzņēmējdarbības virzieni 

1. Visaginas Jauna, ātri augoša pilsēta. Elektroenerģijas kompetences centrs. Jaunas 
energoražošanas tehnoloģijas. Profesionālās pārkvalifikācijas centrs 
(bijušajiem atomstacijas speciālistiem) 

2. Ignalina Vēsturiskais Eiroreģiona sadarbības šūpulis Lietuvā. Tūrisma centrs 
Eiroreģiona Lietuvas daļā.  

3. Zarasai Atveseļošanās un kultūras tūrisma bāze: nišas pakalpojumi ģimenēm, dabas 
tūrisms, festivāliem un kultūras notikumiem bagāta pilsēta. 

4. Kupišķis Kupišķis – ekoloģiskās domāšanas teritorija, draudzīga uzņēmējiem, videi un 
iedzīvotājiem. 

5. Utena Parku centrs – publiskās ārtelpas labiekārtošanas līderis eiroreģionā. Vieglās 
rūpniecības un zaļās pārvaldības pilsēta. 

6. Švenčionys Dabas tūrisma centrs: dabas dziednieciskie pakalpojumi ģimenēm ar 
bērniem. 

7. Anīkšči Vadošais dabas kūrorts eiroreģionā: kultūras un dabas tūrisma un aktīvās 
atpūtas centrs. 

8. Braslava Vēsturiskais Eiroreģiona sadarbības šūpulis Baltkrievijā. Braslavas ezeru 
nacionālais parks 

9. Postavi Aktīvā sporta centrs (futbols, volejbols), veselības aizsardzība un tūrisms 

10. Glubokoje Partnerības centrs Baltkrievijā 
Starpkultūru sadarbības centrs (Ķiršu festivāls) 

11. Mijori Eiroreģiona „zaļās pplaušas” un C vitamīns 

12. Rossoni „Eiroreģiona partizāni” (partizānu muzejs, meža bagātības) 

13. Verhņedvinska Dabas dziedniecībā balstītas atveseļošanās centrs – minerālūdens un 
ārstnieciskās dūņas, dzīvnieku terapijas, kā arī ciltsdarbs (zirgkopība, 
aitkopība). 

14. Novopolocka Tehnogēna, dinamiska naftas pilsēta. Jauna, ātri augoša pilsēta – visu jauno 
tehnoloģiju un zināšanu izglītības centrs. 

15. Polocka Eiroreģiona garīgais un kultūrvēsturiskais centrs (reliģija, muzeji, u.c.), kas 
uzņem viesus ar kulinārajiem produktiem (pienu, medu, ābolu festivālu) 

16. Šarkovščina Eiroreģiona lauksaimnieki ar darbīgiem un viesmīlīgiem cilvēkiem 
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17. Aglona Eiroreģiona reliģiskai garīgais centrs ar dabas tūrisma piedāvājumu 

18. Balvi Eiroreģiona Ziemeļu ekonomiskie vārti. 

19. Dagda Dabas izglītības un tūrisma centrs (ūdens, meži, medības) 

20. Kārsava Vārti uz Krieviju. Loģistikas pakalpojumi Latvijas-Krievijas pierobežā. 
Jauniešu novads, lauksaimnieciskās apmācības, sports 

21. Ludza Ludza - vecākā eiroreģiona pilsēta. Latgales kultūru tradīciju un amatu 
centrs. 

22. Preiļi Eiroreģiona siera, leļļu, deju un sportošanas centrs 

23. Krāslava Piecu valstu sadarbības centrs. Eiroreģiona darbības koordinēšana un 
reklamēšana - Eiroreģiona zirga ciems. 
Loģistikas pakalpojumi Latvijas-Baltkrievijas pierobežā. 
Baltijas kulinārā mantojuma centrs. 

24. Daugavpils 
pilsēta 

Eiroreģiona rūpniecības lokomotīve. 
Radošais mākslas centrs (Rotko mantojums, Daugavpils cietoksnis). 

25. Daugavpils 
novads 

Daugavpils pilsētas „maizes klēts” – lauksaimniecība, lauku produkti, 
kulinārais mantojums.  

26. Līvāni Stikla vēstures un nākotnes pilsēta. Pilsoniskās līdzdalības pionieris 

27. Rēzeknes pilsēta Eiroreģiona kultūras un izglītības centrs un speciālā ekonomiskā zona. 

28. Rēzeknes novads Daugavpils pilsētas „maizes klēts”. 
Melnās keramikas podnieku skola. Kultūras pašdarbnieku „paradīze” 

29. Riebiņi Novads ģimeņu aktīvam dabas tūrismam un atpūtai pie dabas  

30. Ilūkste Novads aktīvam dabas tūrismam un atpūtai pie dabas 

31. Viļāni Lauku tirgus tradīcijas (dzīvnieki, lauku produkti un amatnieki).  
Lauksaimniecība (lopkopība, selekcija, bioloģiskā lauksaimniecība) 
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4. STRATĒĢISKIE MĒRĶI 2020 

 

Eiroreģiona „Ezeru zeme” stratēģiskie mērķi 2020.gadam: 
Attīstīt inovatīvos un radošos projektus! 
Būt par sadarbības platformu! 
Popularizēt labāko eiroreģionu! 

 

 
 
„Attīstīt inovatīvos un radošos projektus!” nozīmē turpināt stilīgo un veiksmīgo projektu pieredzi un 
turpināt attīstīt idejas jaunā līmenī, kā arī attīstīt jaunus interesantus projektus ar pārrobežu ietekmi. 
Nākamajā plānošanas periodā piesaistītā finansējuma apjomam ir vismaz jādubultojas!  
 
Eiroreģionam ir uzkrāta pārrobežu projektu pieredze, izveidoti cieši sadarbības kontakti, kas ļauj ātri 
un viegli sastrādāties, un eiroreģions ir ieguvis uzticama un pārliecinoša projektu ieviesēja reputāciju.  
 
Eiroreģions „Ezeru zeme” ar 2020.gadu ir gatavs uzņemties daļu pārrobežu sadarbības programmas 
finansējuma administrēšanu, t.i. arī projekta pieteikumu izvērtēšanu, finansēšanu un kontroli, 
proporcionāli iesaistoties visiem partneriem. 
 
„Būt par sadarbības platformu!” nozīmē vienkārša, draudzīga un brīva komunikācija 
partnerorganizāciju starpā, regulāras tikšanās, sociālā tīklošanās, draudzība sporta, kultūras un darba 
kolektīvu starpā – vide, kurā dzimst idejas, ir ātra un viegla saziņa, pateicoties saglabātajām krievu 
valodas zināšanām, informāciju platformām un personīgiem kontaktiem cilvēku starpā.  
 
Tas ir sadarbības formāts, kas māca komunicēt, prasa apgūt jaunas prasmes, attīstīt informācijas un 
telekomunikāciju infrastruktūru, veidot un izmantot kopējas informācijas apmaiņas platformas.  
Vide, kas vairo vispārējo uzticību, izglītību, ekonomisko sadarbību un drošību reģionā. 
 
„Popularizēt labāko eiroreģionu!” nozīmē ieguldīt pašvaldību, administrāciju, uzņēmumu, sabiedrisko 
organizāciju un vietu mārketinga pasākumos, popularizējot partnerus caur eiroreģionu, projektiem un 
starptautiskiem sadarbības tīkliem.  
 
„Popularizēt labāko eiroreģionu!” nozīmē ar Eiroreģiona starpniecību celt tā biedru – pašvaldību un 
administrāciju, kā arī tajās esošo uzņēmumu, organizāciju un vietu – atpazīstamību caur projektiem, 
starptautiskajiem sadarbības tīkliem un nacionālajām valdībām. 
 
„Popularizēt labāko eiroreģionu!” nozīmē popularizēt eiroreģiona atšķirīgās priekšrocības, kas ir 
balstītas pirmkārt vietējos dabas resursos – „Zaļā zirga un zilo ezeru eiroreģions”. Nozīmē izveidot 
vienotu reklāmas tēlu eiroreģiona partneriem, kas darbojas pēc vieniem principiem (Zaļā zirga un zilo 
ezeru kodeksu, logo). 
 
Tie ir projekti, kas popularizē reģionālos produktus, eiroreģiona uzņēmumus, tūrisma piedāvājumu un 
kultūru. Tie ir projekti, kas raksturo eiroreģiona partneru vērtības – energoefektivitāte, zināšanas, 
dabas kapitāls, kultūras mantojums, utt..  
 
Tie ir projektu rezultāti, kurus ir vērts patentēt un likt burtu R (reserved) (piem., siltināšanas metode 
ar reģionam raksturīgiem kultūraugiem liniem, dabas terapijas metodes, utt.).  
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2.tab. Rādītāji stratēģisko mērķu sasniegšanai 

Rādītājs Prognozētie rādītāji 2014.-2020.g. 

 
Stratēģiskais mērķis 1. „Attīstīt inovatīvos un radošos projektus!” 

1.1. Piesaistītais finansējums 20 milj. EUR 

1.2. Pārrobežu projektu skaits 5 lieli, 10 vidēji 

1.3. Eiroreģiona dalībnieku līdzdalība 
projektos 

100% 

 
Stratēģiskais mērķis 2. „Būt par sadarbības platformu!” 

2.1. Eiroreģiona partneri 34  (Eiroreģiona teritorija ir viendabīga) 

2.2. Cilvēku skaits, kas iesaistās 
projektu aktivitātēs (7 gados) 

1000-2000 

2.3. Kopēju pasākumu, pieredzes 
braucienu skaits (7 gados) 

250 

2.4. Robežas šķērsošana Eiroreģiona iedzīvotājiem ir bezvīzu režīms; 
Robežšķērsošanas punktos izveidots „Zaļais koridors”. 

 
Stratēģiskais mērķis 3. „Popularizēt labāko eiroreģionu!” 

3.1. Eiroreģiona mārketinga pasākumi Zaļā zirga un zilo ezeru kodekss, logo, mājas lapa, 
reģionālie tirgi, izstādes, festivāli, eiroreģiona olimpiskās 
spēles, patentētas tehnoloģijas, programmas, u.c. 
pasākumi, kas liecina par veiksmīgu pārrobežu projektu 
ieviešanu, vairo eiroreģiona un tā partneru atpazīstamību 
un sadarbības stabilitāti. 

3.2. Uzlabojušies eiroreģiona sociāli 
ekonomiskie rādītāji, novērojama 
pierobežu teritoriju  atveseļošanās. 

Iedzīvotāju skaits nesamazinās; 
Palielinājies tūristu skaits, robežšķērsotāju skaits; 
Izveidoti jauni kopuzņēmumi; 
Saglabāti un izveidoti jauni starptautiskie pasažieru 
pārvadājumu maršruti; 
Izveidoti kopīgi tūrisma maršruti. 

3.1. Uzlabojusies eiroreģiona 
pārstāvniecība 

Eiroreģions ir Eiropas eiroreģionu asociācijas biedrs; 
Eiroreģiona pārstāvji strādā nacionālajā un Eiropas līmenī. 
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5. PRIORITĀTES 2020 

 

Eiroreģiona „Ezeru zeme” prioritātes 2020.gadam: 
 Laba publiskā pārvaldība; 

 Kultūras mantojums; 

 Sociālā iekļaušana; 

 Mazā un vidējā uzņēmējdarbība; 

 Dabas kaptāls; 

 Mobilitāte un ilgtspējīgs transports 
 

 
Katrā prioritātē ir izstrādātas stratēģisko projektu koncepcijas. 
 
Eiroreģiona „Ezeru zeme” projekti 2014.-2020.gadam tiks sagatavoti jomās, atbilstoši ES Teritoriālās 
sadarbības programmu mērķiem un prioritātēm (skat. attēlu).  
 
 

4.att. Prioritāšu atbilstība Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas un Latvijas-Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmu 2014.-2020.gadam (projekts) tematiskajiem mērķiem 

 

 
 
 
 
 
 

Atbalsts 
labai 

pārvaldībai 
vietējā un 
reģionālā 

līmenī 

LABA 
PUBLISKĀ 
PĀRVALDĪ

BA 

LV LT BY 
prog-

rammas 
mērķi 

Eiroreģion
a "Ezeru 
zeme" 

prioritātes 

LV LT 
prog-

rammas 
mērķi 

Vietējās 
kultūras 

veicināša-na 
un 

vēsturiskā 
mantojuma 
aizsardzība 

Sociālās 
iekļaušanas 
veicināšana 

un cīņa 
pret 

nabadzību 

Uzņēmēj-
darbība 
un MVU 
attīstība 

Vides 
aizsardzība 

un 
pielāgoša-

nās klimata 
pārmaiņām 

Drošības 
uzlabošana 

un 
robežšķērsoš

anas 
infrastruktūra
s uzlabošana 

KULTŪRAS 
MANTO-

JUMS 

SOCIĀLĀ 
IEKĻAU-

ŠANA 

MAZĀ UN 
VIDĒJĀ 

UZŅĒMĒJ-
DARBĪBA 

DABAS 
KAPITĀLS 

MOBILITĀ-
TE UN 

ILGTSPĒ-
JĪGS 

 TRAN-
SPORTS 

Uzlabota 
dzīves kvali-
tāte efektī-
vu publisko 

pakalpojumu 
un pārvaldes 

rezultātā 

Sociālā 
iekļaušana 
kā terito-

riālās 
attīstības 
priekšno-
teikums 

Ilgtspējīga 
un tīra 

vide 
sadarbī-

bas 
rezultātā 

Nodarbinātības un 
darbaspēka mobilitātes 

uzlabošana 
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5.att. Eiroreģiona „Ezeru zeme” prioritātes un stratēģisko projektu koncepcijas 

LABA PUBLISKĀ 
PĀRVALDĪBA

Pilsētu parku 
un dārzu  
projekts

Sociālais 
mājoklis

Eiroreģiona

4.tais SOLIS

nākotnes 
projekti

KULTŪRAS
MANTOJUMS

Festivālu 
projekts

Tirgus projekts

Eiroreģiona 
olimpiskās 

spēles

nākotnes 
projekti

SOCIĀLĀ 
IEKĻAUŠANA

Sociālo 
darbinieku ģilde

Senioru projekts

Sociālais 
uzņēmums

Veiksmes 
vēstnieki

Astes

nākotnes 
projekti

MAZĀ UN VIDĒJĀ 
UZŅĒMĒJ-
DARBĪBA

Tirgus 
projekts

GadgetGet (IKT)

Kempingu 
projekts

Ūdenssporta 
projekts

nākotnes 
projekti

DABAS KAPITĀLS

Green 
Management II

Green House

MicroLight

Energo kultūras 
un materiāli

nākotnes 
projekti

MOBILITĀTE UN 
ILGTSPĒJĪGS 

TRANSPORTS

Zaļais 
koridors 
(robežas)

Ilgtspējīgs, 
multifunkcionāls 

transports

Velomobilitāte

Mobilā aplikācija 
"Baltijas ezeru 

zeme"

nākotnes 
projekti
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6. STRATĒĢISKIE PROJEKTI 2020 

 
Ņemot vērā iepriekšējā periodā apsaimniekoto finansējuma apjomu, uzkrātās zināšanas un prasmes, 
periodam no 2014. – 2020.gadam ir izstrādātas Eiroreģiona „Ezeru zeme” stratēģisko projektu 
koncepcijas līdz 2020.gadam uz gandrīz 40 milj. EUR., kuru realizācijai ir plānots piesaistīt finansējumu 
ne mazāk kā 85% no ES pārrobežu sadarbības un citiem finanšu avotiem. 
 

3.tab. Pārrobežu sadarbības stratēģiskie projekti 2014.-2020.gadam 

Projekta tēma 
Programmas un pasākumi, 
kuriem projekts atbilst (key 

words) 

1. Multifunkcionāls, ilgtspējīgs transports  
Ceļu tīkla sakārtošanas projekts katrā partnerpašvaldībā, objektu 
pieejamības uzlabošana; Ūdensmalu pieejamības uzlabošana – 
pievadceļi, gājēju maršruti, veloceļi. Reģionālo transporta sistēmu 
plānošana no dzelzceļa (starptautiskajai sasniedzamībai) līdz ūdens 
un velo tūrismam (reģiona produktu sasniedzamībai), (1,8 milj.EUR) 

Transports, energoefektīvs 
transports, mobilitāte, drošība, 
pakalpojumu pieejamība, 
nodarbinātība, pilsētas un 
lauku sadarbība, tūrisms, 
apmācība 

2. Velomobilitāte  
Exciting cycling turpinājums jaunā līmenī – velomaršruti, veloinfra-
struktūra, velokustības organizēšana un apmācības. (2 milj. EUR) 

Transports, energoefektīvs 
transports, mobilitāte, drošība, 
tūrisms, apmācības 

3. Mobilā aplikācija „Baltijas ezeru zeme” (0,8 milj. EUR) 
Informatīvās vides, informācijas pieejamības uzlabošana internetā, 
mobilo aplikāciju izstrāde satiksmes organizācijas, pasažieru 
pārvadājumu un individuālo braucienu maršrutu plānošanas 
uzlabošanai un eiroreģiona tūrisma piedāvājuma popularizēšanai.  

IKT, apmācības, transports, 
publiskā telpa, tūrisms 

4. GadgetGet  
IKT digitālās plaisas sabiedrībā mazināšana, inovatīvi apmācot, 
iepazīstot un ikdienā lietojot komunikāciju un informācijas līdzekļus. 
Neformālās izglītības programmas dažādām mērķgrupām – 
uzņēmējiem, pašnodarbinātajiem, mājsaimniecībām, pašvaldību un 
valsts pakalpojumu sniedzējiem. (1,5 milj. EUR) 

IKT, izglītība, informācijas 
sabiedrība, sociālā iekļaušana, 
uzņēmējdarbība un MVU 

5. Baltijas ezeru zemes „Zaļais koridors”  
Robežkontroles punktu infrastruktūras uzlabošana, ātra un 
mūsdienīga robežu šķērsošana LT-LV-BY. Robežkontroles punktu un 
pievadošo maģistrālo ceļu un pakalpojumu sakārtošana (6 milj. EUR) 

Transports, robeža, IKT, 
pakalpojumu attīstība  

6. Tirgus projekts 
Mājražotāju, zemnieku saimniecību un amatnieku produkcijas tirgus 
sistēma, lai attīstītu reģionālos produktus un mācītos tirgošanas, tā 
veicinot reģiona ekonomiku. Tirgus vietu sakārtošana (3 milj. EUR) 

Amatniecība, izglītība, kultūras 
mantojums, vietas mārketings 

7. Brīvā laika projekts  
Veselīga un aktīva dzīves veida veicināšana. Iecienītāko tūrisma 
objektu paplašināšana ar jauniem nišas produktiem nepieciešamo 
infrastruktūru, labiekārtošana. (2 milj. EUR) 

Sports, kultūra, tūrisms, 
veselības veicināšana, ezeri, 
publiskā telpa, sociālā 
iekļaušana 

8. Ūdens projekts  
Zīmola projekts. Projekts, kas balstīts eirooreģiona „Ezeru zeme” 
dabas priekšrocībās – ezeru un upju bagātībā. Projekts eiroreģiona 
ūdeņu pieejamības un izmantošanas uzlabošanai. (2,4 milj. EUR) 

Ūdenssports, sports, kultūra, 
tūrisms, veselības veicināšana, 
ezeri, publiskā telpa, 
apstādījumi, mārketings 

9. Pilsētas parku projekts 
Pilsētu publiskās ārtelpas (parku, apstādījumu, ūdensmalu) 
plānošana un rekonstrukcija. Tradicionālā parku ainava pasniegta 
kopā ar netradiocionālām un inovatīvām idejām – kultūras parks, 

Publiskā telpa, parki, 
apstādījumi, pilsētas, veselīgs 
dzīves veids 
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Projekta tēma 
Programmas un pasākumi, 
kuriem projekts atbilst (key 

words) 

sporta parks, mazdārziņu un veselīgas pārtikas audzēšanas elementi 
parkā. Zināšanu apkopošana un pieredzes apmaiņa. (1,5 milj. EUR) 

10. Kempingu projekts 
Eiroreģiona naktsmītņu projekts. Naktsmītņu piedāvājuma 
paplašināšana, attīstot pašvaldībām un lauku uzņēmējiem 
pieejamus risinājumus, t.sk. attīstot kempingus. Projekta ietvaros 
tiek veikta arī ezeru un upju krastu un dabas zonu sakopšana un 
infrastruktūras izveide (pastaigu, piebraukšanas, makšķerēšanas, 
kustību un brīvdabas sporta un kultūras spēļu un nodarbību 
infrastruktūra), kā arī pasākumu organizēšana (1,8 milj. EUR) 

Tūrisms, veselīgs dzīves veids, 
publiskā telpa, ūdens  

11. Eiroreģiona olimpiskās spēles 
Projekta ietvaros tiek stiprināta sadarbība Latvijas, Lietuvas, 
Baltkrievijas starpā, organizējot dažādu sporta veidu sacensības gan 
vasaras, gan ziemas sporta veidos – Ezeru zemes „olimpiskās 
spēles”, t.sk. paraolimpiskās spēles (1,2 milj. EUR) 

Sports, tūrisms, ūdenssports, 
veselīgs dzīves veids 

12. Cool Tour  
Eiroreģiona kultūras dzīves projekts, lai popularizētu kultūrtūrisma 
piedāvājumu un katra partnera īpašo kultūras mantojumu un 
kultūras programmu. Trīs galvenie festivāli (katrā valstī), kopēja 
eiroreģiona kultūras „dienas kārtība”, uzlabota kultūras un 
kultūrizglītības iestāžu infrastruktūra (1 milj. EUR) 

Kultūrtūrisms, vietas 
mārketings, kultūra 

13. Sociālo darbinieku ģilde 
Projekts eiroreģiona sociālajiem darbiniekiem – cilvēkiem, kas 
vistiešāk saskaras ar sociālo problēmu sekām, trūcīgajiem cilvēkiem, 
invalīdiem, bērniem no riska ģimenēm, utt. Sociālā joma ir aktuāla 
katram eiroreģona dalībniekam, un vairākiem partneriem jau ir 
uzkrāta laba pieredze. Projekts par  praktiskajiem piemēriem, 
starptautisko sadarbību palīdzības sniegšanā uz robežas un pasāku-
miem sociālo darbinieku prestiža paaugstināšanai. (1 milj. EUR) 

Sociālais darbs, mūžizglītība, 
sabiedriskās un profesionālās 
organizācijas, sociālā 
rehabilitācija 

14. Sociālais uzņēmums  
Projekts sociālās uzņēmējdarbības popularizēšanai. Maznodrošināto 
iedzīvotāju un invalīdu nodarbinātībai, apmācības un atbalsts sociālo 
uzņēmumu izveidei un vietējo uzņēmēju ieinteresēšana kļūt par 
sociālo uzņēmumu mecenātiem (1,2 milj. EUR). 

Sociālā iekļaušana, 
nodarbinātība, 
uzņēmējdarbības prasmes, 
kopiena, mūžizglītība, sociālā 
rehabilitācija 

15. Senioru projekts  
Pusmūža un veco cilvēku iekļaušana sabiedrības procesos – 
mūžizglītībā, nodarbinātībā, veselības veicināšanā un citās dažādās 
kopienu aktivitātēs, izmantojot veco cilvēku resursus – pieredzi un 
laiku un sniedzot pretī pārējās sabiedrības atbalstu (1 milj. EUR). 

Sociālā iekļaušana, vecie cilvēki, 
kopiena, mūžizglītība 

16. Veiksmes vēstnieki  
Turpinot Nature Therapy, Cured by animals un Move for Life 
pieredzi, projektā tiks aprobēta jauna pieeja – pašpalīdzības grupas, 
kurās iesaista veiksmīgus piemērus – cilvēkus, kas paši ir piedzīvojuši 
negatīvu pieredzi, uzvarējuši atkarības, atveseļojušies pēc smagām 
traumām un veiksmīgi atgriezušies sabiedrībā, – veiksmes 
vētsniekus. (1 milj. EUR) 

Veselības veicināšana, sociālā 
iekļaušana, kopiena, 
mūžizglītība, sociālais darbs 

17. Astes  
Dabas terapijas pakalpojumu attīstība. Jaunu nišas tūrisma produktu 
attīstība eiroreģiona iedzīvotājiem un tūristiem ar mājdzīvniekiem 
un sadarbībā ar dzīvnieku profesionālajām apvienībām, klubiem un 
veselības un sporta iestādēm, (1,5 milj. EUR) 

Dzīvnieku aprūpe, publiskā 
telpa, veselības veicināšana, 
sociālā iekļaušana 

18. Kopienu dienas centri jeb „Addict free” Personas ar atkarības 
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Projekta tēma 
Programmas un pasākumi, 
kuriem projekts atbilst (key 

words) 

Alkoholisma un citu atkarību apkarošanas projekts, lai izplatītu 
veselīgas uzvedības modeļus un sociālās rehabilitācijas praksi. 
Projekts ieguldīs dienas centru, patversmju, atskurbtuvju 
infrastruktūrā un veicinās pārrobežu sadarbību kārtības dienestu, 
sociālo dienestu un veselības aprūpes iestāžu un nevalstisko 
organizāciju starpā (1,2 milj. EUR) 

problēmām, sociālā 
rehabilitācija, sociālā 
iekļaušana, sabiedrības 
veselība 

19. Sociālais mājoklis  
Mājokļu projekts, kura ietvaros projekta dalībnieki apmainīsies ar 
pieredzi mājokļa jautājumu risināšanā, sociālo grupu nodrošināšanā 
ar mājokli, plānošanā un valsts un pašvaldības dzīvojamā fonda lab-
iekārtošanā, t.sk. relizējot demonstrācijas projektus (1,8 milj. EUR) 

Sociālā iekļaušana, kopiena, 
kultūrvēsturiskais mantojums, 
būvniecība, ilgtspējīgs mājoklis, 
energoefektivitāte. 

20. GreenManagement II  
Eiroreģiona energoefektivitātes vīzija un vadlīnijas partneru energo-
efektivitātes plāniem un rīcībām, energoefektīvas apsaimniekošanas 
pilota risinājumi katrā partnera pašvaldībā un pieredzes apmaiņa, 
vietējo „energoefektivitātes speciālistu sertificēšana” un sabiedrības 
izglītošana par energoefektīviem mājsaimniecību, lauku saimniecību 
un uzņēmumu vadības un darbības veidiem. (2,5 milj. EUR) 

Klimata pārmaiņas, 
energoefektivitāte, ilgtspējīgs 
transports, videi draudzīga 
ražošana, alternatīvā enerģija, 
vides aizsardzība, veselības 
veicināšana. 

21. Green House 
Trīs parauga demonstrāciju objektu izveide, rekonstruējot esošas 
pašvaldības būves, pa vienam katrā valstī. Objekti kalpo, lai de-
monstrētu jaunus energoefektīvus risinājumus un apmācītu rīkoties 
ar ēku apsaimniekošanas tehnoloģijām. Centri ir gan apskates 
objekti, gan realizē neformālās izglītības programmas. (2 milj. EUR) 

Klimata pārmaiņas, 
energoefektivitāte, alternatīvā 
enerģija, vides aizsardzība, 
tūrisms, izglītība 

22. MikroLight  
Projekts par inovatīvu un energoefektīvu apgaismojumu. Tas būs 
pasākumu komplekss, sākot ar teritorijas apgaismojuma plānu un 
beidzot ar lokālu apgaismojuma avotu uzstādīšanu mikrovietās 
(pietura, skolas ieeja, kāpņu telpa, stāvvieta, utt.).  
Projekts izglītos sabiedrību par mazajām rīcībām, ar kurām tiek 
panākti redzami ietaupījumi (ūdens, papīra, elektrības taupīšana), 
realizējot virkni sociālā mārketinga kampaņas eiroreģionā – 
sabiedrības līderu, skolu, bērnudārzu u.c. programmas. (1 milj. EUR) 

Klimata pārmaiņas, 
energoefektivitāte, alternatīvā 
enerģija, vides aizsardzība, 
mājoklis, publiskā telpa, 
izglītība, uzņēmējdarbības 
veicināšana 

23. Energo kultūraugi un materiāli (0,9 milj. EUR) 
Projekts pētīs, ieviesīs un aprobēs metodes un tehnoloģijas 
eiroreģiona „Ezeru zeme” teritorijā, lai pamatotu dabas doto 
priekšrocību izmantošanu – videi un cilvēkam draudzīgu 
izejmateriālu ieguvi, ražošanu un izmantošanu (lini, kaņepes, kārkli, 
ūdens, saules enerģija, utt.), tā paaugstinot energoefektivitāti un 
sekmējot pielāgošanos klimata izmaiņām. 

Energoefektivitāte, alternatīvā 
enerģija, vides aizsardzība, 
lauksaimniecība, 
uzņēmējdarbība. 

24. Reģionālās arhitektūras mantojums 
Projekts Eiroreģiona „Ezeru zeme” būvniecības un arhitektūras 
tradīciju saglabāšanai, kas visvairāk izpaužas lauku apbūvē. Metodes 
un paņēmieni būvniecības materiālu izmantošanā, meklējot jaunus 
mūsdienām piemērotus risinājumus (jauno būvniecības tendenču un 
vēsturisko amatu un materiaļu izpēte). Arhitektu un lauku 
saimniecību apmācība un pieredzes apmaiņa.  

Arhitektūra, kultūras 
mantojums, apmācības, mazā 
un vidējā uzņēmējdarbība, 
iedzīvotāju iesaistīšana 

 
Projektu koncepcijas ir iekļautas pilnajā stratēģijas redakcijā. 
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7. TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA 

 
Telpiskās attīstības perspektīva parāda eiroreģiona „Ezeru zeme” lomu pārrobežu sadarbības 
stiprināšanā, lai veicinātu integrētu teritoriālu attīstību saistībā ar Eiropas Kopienas prioritātēm, 
sadarbību un pieredzes apmaiņu vietējā līmenī. 
 
Telpiskās attīstības perspektīva iezīmē sadarbības teritoriju - eiroreģiona „Baltijas ezeru zeme” 
partneru teritorijas, funkcionālās saites un ietekmēto ES ārējās robežas posmu. 
 

6.att. Eiroreģions „Ezeru zeme” – ietekmes teritorija uz ES pierobežas telpu 

 
 

Eiroreģiona „Ezeru zeme” telpiskās attīstības perspektīva apvieno sevī galvenos telpiskās attīstības 
elemntus un zonas: 

 Pilsētu un lauku simbioze; 

 Ceļi un robežšķērsošanas vietas – „Zaļais koridors”; 

 Ezeri un dabas vērtības - eiroreģiona tūrisma unikalitāte 
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7.att. Eiroreģions „Ezeru zeme” telpiskās attīstības struktūra 

 
 
Pilsētu un lauku ciemu simbioze 
Tā kā Eiroreģiona teritorijā, salīdzinājumā ar citiem eiroreģioniem, nav lielpilsētu - tādu, kuras 
prezentē urbāno vidi, urbāno kultūru), Eiroreģiona „Ezeru zeme” apdzīvojuma pamatā ir pilsētu un 
lauku mijiedarbība.  
Stratēģiskie projekti „Tirgus projekts”, „Pilsētas parku projekts”, „Kempingu projekts”, „Cool Tour”, u.s. 
 
Ceļi un robežšķērsošanas punkti 
Autoceļu un robežas šķērsošanas vietu infrastruktūras kvalitāte ir viens no veiksmīgas pārrobežu 
sadarbības priekšnoteikumiem. 
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8.att. Eiroreģiona „Ezeru zeme” perspektīvā transporta struktūra 

 
Eiroreģiona „Ezeru zeme” teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes autoceļi: 

 Rietumu Austrumu virzienā autoceļš E22/A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža 
(Terehova) Latvijas teritorijā, kas turpinās kā M9 Maskava – Rīga Krievijas teritorijā; 

 Rietumu Austrumu virzienā A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Paternieki) 
Latvijas teritorijā un P20 Vitebska – Polocka – Rīga Baltkrievijas teritorijā; 

 Rietumu Austrumu virzienā P69 Daugavpils—Skrudaliena—Baltkrievijas robeža (Silene) Latvijas 
teritorijā un P3 Braslava – Daugavpils Baltkrievijas teritorijā; 

 Ziemeļu-dienvidu virzienā E262/A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas 
robeža (Medumi) Latvijas teritorijā un E262/A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis Lietuvas teritorijā. 

 
Nepieciešams attīstīt pārrobežu sadarbības projektus, lai uzlabotu robežšķērsošanas punktus starp 
Latviju un Baltkrieviju: 

 Pāternieki- Grigorovščina muitas kontroles punkts un sanitārās robežinspekcijas kontroles punkts 
(A6/P20), 

 Silenes-Urbani muitas kontroles punkts un sanitārās robežinspekcijas kontroles punkts (P68/P3), 
 
Stratēģiskie projekti „Zaļais koridors”, „Ilgtspējīgs transports 
 
 
Ezeri un dabas vērtības - eiroreģiona tūrisma unikalitāte 
 
Dabas struktūru karte ieskicē nozīmīgās eiroreģiona dabas vērtības, un vienlaikus -  eiroreģiona 
tūrisma unikalitāti.  
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Plānošanas periodā no 2014 – 2020 gadam jāturpina iepriekšējie projekti, kas attīsta ezeru 
izmantošanu, aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu un dabas tūrisma attīstību.  
 
Stratēģiskie projekti „Ūdens projekts”, „Brīvā laika projekts”, „GreenMan II”. 
 

9.att. Eiroreģiona „Ezeru zeme” dabas telpu struktūra 
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8. STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE 

 
Stratēģija ir izstrādāta ciešā Latvijas, Lietuvas pašvaldību un Baltkrievijas administrāciju – eiroreģiona 
„Ezeru zeme” dalībnieku sadarbībā. Stratēģijas izstrādē izmantota pieeju, kas ir attīstīta vairāk kā 
desmit gadu kopējā sadarbības pieredzē (vairāk – 2.nodaļā). 
 
Eiroreģiona dalībnieki – pašvaldības un administrācijas augsti vērtē savu partneru līdzdalību, atsaucību 
un ieinteresētību Eiroreģiona „Ezeru zeme” stratēģiskajā plānošanā nākamajam finanšu periodam, kā 
arī līdzšinējo sadarbību pārrobežu projektos.  
 
Stratēģijas izstrādē notika deviņu darba grupu tematiskas tikšanās divu dienu semināros, kuros 
piedalījās pārstāvji no triju valstu eiroreģiona dalībniekiem, par tēmām transports, IKT, 
uzņēmējdarbība, izglītība, kultūra, sports, vide, daba un sabiedrība. 
 
Īpaša pateicība stratēģijas izstrādes darba grupai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stratēģijas projekta apspriešana notika, iesaistot visus dalībniekus, darba grupās un internetā. Tika 
saņemti vairāk kā 50 priekšlikumu. Priekšlikumi tika izvērtēti darba seminārā un iekļauti stratēģijā.  
 


