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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 tā autors un tas neatspoguļo Programmas iesaistīto valstu un Eiropas 

Savienības oficiālo viedokli. 

 Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un 

partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības 

pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu 

krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu. 



Projekta atklāšanas sanāksme 19. jūnijā Turaidā 
Project kick-off meeting in Turaida 

Открытие проекта в Тураиде 















Balttour 2014 – Tūrisma izstāde Rīgā 
International Travel Trade Fair in Riga 

Туристическая выставка в Риге 



Tourest 2014  - Tūrisma izstāde Tallinā 
International Tourism Fair in Tallinn 

Туристическая выставка в Таллинне 

 
  



17.02.2014 „Mežģīņu pielietojums vietējās amatniecības attīstībā un produktu individualitātes 
izcelšanā” – lektore Baiba Vaivare 

Training seminar about lace-crafting and usage in development of product  individuality 
Учебный семинар для местных ремесленников на тему «кружева» 











18.02.2014  - apmācību semināri amatniekiem „Iepakojuma dizaina nozīme produkta/pakalpojuma 
virzībai tirgū” un „Uzrunājošu informatīvo materiālu izveide produktam/pakalpojumam un produkta 

atpazīstamības veicināšana” – lektori Ilizane Grīnberga un Māris Grīnbergs 
Training seminar about  how to promote local craftsmen products 

Учебный семинар для местных ремесленников 









12.06. - 16.05.2014 - Žurnālistu vizīte, lai iepazīstinātu ar jauno zaļā kultūras mantojuma 
maršrutu 

Leading journalists of St. Petersburg, Moscow and Riga had an opportunity to evaluate new green culture 
heritage route 

Ведущие журналисты из Санкт-Петербурга, Москвы и Риги имели возможность оценить маршрут 
зелёного культурного наследия 









5.06. - 8.06.2014 - Vidzemes zaļā kultūras mantojuma piedāvājuma prezentēšana 
Sanktpēterburgā un Puškina svētkos Ļeņingradas reģionā 

Seminar about preservation and usage of historical gardens and parks, presentation of green 
cultural heritage offer in Vidzeme 

Cеминар «Сохранение и использование исторических садов и парков» 

















Sarkanās pils vārti 
Red castle gates 

Ворота Красного дворца 



Sarkanās pils vārtu tehniskais projekts 
Technical project of Red castle gates  

Технический проект ворот Красного дворца 



Vecgulbenes muižas Sarkanā pils 
Vecgulbene manor Red castle 

Красный дворец поместье Вецгулбене 



Sarkanās pils tehniskais projekts 
Technical project of Vecgulbene manor Red castle 

Технический проект Красного дворца 



Paldies par uzmanību! 

Thanks for your attention! 

Спасибо за внимание! 


