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Eiropas sadarbības dienu 2012, ar saukli “Kopā ar kaimiņiem labākai nākotnei!” rīt 21.septembrī svinēs visā Eiropā. Eiropas reģionu
un valstu pārrobežu sadarbības sasniegumus cildinās Eiropas sadarbības dienā, kuru pirmoreiz vienā un tajā pašā laikā visā Eiropā
svinēs gan ES dalībvalstis, gan kaimiņvalstis.

Eiropas Parlamentā Briselē, izsludinot vairāk nekā 200 pasākumu 40 valstīs, par ES reģionu politiku atbildīgais Komisijas loceklis
Johanness Hāns teica: "Teritoriālās sadarbības projekti palīdz vairot uzticēšanos. Tie veicina saprašanos. Tie ir Eiropas integrācijas

galvenās sastāvdaļas. Tie satuvina ļaudis — tāda ir Eiropas Savienība darbībā."

Eiropas sadarbības dienā Latvijā notiks pasākumi, kuri skars vietējo iedzīvotāju visplašākās intereses – mūziku, sportu, aktīvo
tūrismu, jaunu zināšanu gūšanu par sadarbību ar kaimiņiem un kosmosa-zemes uzraudzības niansēm, kā arī satiksmes drošību
pierobežā un bērnu radošumu.

Galvenais Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas pasākums Eiropas sadarbības dienas ietvaros Latvijā
notiks Siguldā, 21.septembrī no plkst. 11:00 līdz 14:00 skvērā pie atjaunotās dzelzceļa stacijas. Četri dažādi pārrobežu sadarbības
projekti, kuros iesaistīta Siguldas dome un Dabas aizsardzības pārvalde, organizē aktīvā tūrisma un dabas izglītības prezentāciju.
Siguldas iedzīvotāji un viesi uzzinās, kur Siguldā būs iespējams slēpot, ja ziema vēl nav atnākusi, kā arī par jaunām dabas izglītības
iegūšanas iespējām un par tūrisma ceļa Via Hanseatica objektiem Latvijas un kaimiņvalstu teritorijās.

Sadarbības programmu rezultātus var iepazīt caur atbalstīto un īstenoto projektu prizmu. Programmas atbalstīti projektiar
vislielāko partneru skaitu un projekta iesniedzējiem no Latvijas – tūrisma attīstības projekts “Via Hansetica”(projekta ieviesējs –
Vidzemes plānošanas reģions) un satiksmes drošības pierobežā uzlabošanas projekts “ESTLATRUS TRAFFIC” (Eiroreģions
„Ezerzeme”, Latvijas birojs)šā gada aprīlī tika izvēlēti papildus publicitātei Eiropas sadarbības dienas ietvaros. Par paraugprojektiem
Latvijā lasiet:

www.estlatrus.eu >>Programme >>European Cooperation Day>>Promotional Projects

Programmas Eiropas sadarbības dienas pasākumu kalendārs Latvijā pievienots pielikumā.
Lai iegūtu vairāk informācijas par pasākumiem un atbalstītiem projektiem citur Eiropas Savienībā un tuvākajās kaimiņvalstīs, lūdzu
apmeklēt - www.ecday.eu
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Pasākumu kalendārs septembrī:
Galvenais pasākums - 21. septembris - S!GULDA AIZRAUJ UN SADARBOJAS, skvērā pie atjaunotās dzelzceļa stacijas, Sigulda
Pasākumi septembrī:
1.-30. septembris - satiksmes drošības akcija „Iepazīsti satiksmes noteikumu atšķirības kaimiņvalstīs!", Terehovas
robežkontroles punkts12. septembris – Eiropas sadarbības dienas lekcija, Latvijas Universitāte, Rīga
14.-16. septembris – volejbola turnīrs, Ludzas sporta halle, Ludza
17. septembris- Eiropas sadarbības dienas lekcija, Daugavpils Universitāte, Daugavpils
17.-23. septembris - satiksmes drošības akcija „Mamma, tētis un es – aizsargāta ģimene”, Rēzeknes katoļu vidusskola,
Rēzekne
17.-23. septembris - satiksmes drošības akcija „Mamma, tētis un es – aizsargāta ģimene”, Dricānu vidusskola, Dricāni,
Rēzeknes novads
17.-21. septembris – atvērto durvju pasākums "Kosmosa zināšanas cilvēcei", Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga

21. septembris – satiksmes izglītības parka atvēršana, Kārsavas vidusskola, Kārsava
21. septembris - satiksmes izglītības parka atvēršana, Rēzeknes 5. vidusskola, Rēzekne
21. septembris – koncerts un sporta pasākumi, Strazdumuižas internātskola, Jugla, Rīga
21. septembris - Eiropas sadarbības dienas lekcija, Vidzemes Augstskola, Valmiera
22. septembris – jaunu tūrisma ceļvežu atklāšanas svinīgais pasākums, "Meža salas", Limbažu novads
30. septembris – Limbažu orķestra "Lemisele" koncerts, skvērā pie Limbažu kultūras nama, Limbaži
Septembris – satiksmes drošības akcijas „Nebrauc miegains!” galvenais pasākums – miegainības mērīšana Grebņevas
robežkontroles punktā

https://www.daba.gov.lv/lv/eiropas-sadarbibas-diena-21septembris

