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Nevis brauc ātri, bet ātri domā un reaģē!!
Igaunijas-Latvijas-Krievijas programmas projekts "ESTLATRUS TRAFFIC" laikā no 2012.gada 2.aprīļa līdz
2014.gada 1.aprīlim tiek realizēts ar mērķi satiksmes drošības uzlabošanai Igaunijas-Latvijas-Krievijas
pierobežā. Projekta partneri ir Igaunijas, Latvijas un Krievijas pašvaldības un satiksmes drošības dienesti un
organizācijas – Valsts policija, CSDD, AS "Latvijas valsts ceļi", Rallija kubs "Ajags LATVIA", Igaunijas ceļu
pārvalde, Pleskavas apgabala valsts satiksmes drošības inspekcija u.c. - kopā ap 20 partneri. Mobilizējot
pārrobežu resursus satiksmes drošības uzlabošanai Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežā, projekta
ietvaros tiks organizētas vairākas starptautiskas satiksmes drošības akcijas, un uzlabota ceļu infrastruktūra
50km garumā Tartu un Viru pilsētās Igaunijā, Rēzeknē, Kārsavā, Krāslavā, Preiļos, Ludzā un Viļānos
Latgalē un 4 apdzīvotās vietās Pleskavas apgabalā Krievijā, ierīkojot apgaismojumu, uzlabojot braucamās
daļas un gājēju ceļu segumus, ierīkojot autostāvvietas, uzstādot barjeras, nojumes utml. Kopējais projekta
budžets ir 1,8 milj.eiro.
LR IM Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes un CSDD Rēzeknes reģionālo nodaļas vadībā š.g. 21.23.novembrī projekta ietvaros notika Igaunijas un Krievijas satiksmes drošības dienestu pārstāvju vizīte
Latgalē: Rēzeknē, Ludzā, Kārsavā, Krāslavā, Daugavpilī un Viļānos. Vitālijs Keišs, VAS „Ceļu satiksmes
drošības direkcija”, Rēzeknes reģionālās nodaļas priekšnieks sniedza informāciju par autovadītāju
kvalifikācijas iegūšanas sistēmu Latvijā. Igaunijas valsts policijas pārstāvji piedalījās autovadītāja tiesību
kārtošanas eksāmenā. Visa delegācija piedalījās Ludzas un Viļānu pilsētu tranzītielu projekta "ESTLATRUS
TRAFFIC" posmu atklāšanā, kas ir pirmie "taustāmie" projekta rezultāti. Rēzekne pārsteidza kaimiņvalstu
delegāciju ar saviem grandiozajiem pilsētvides projektiem.
Juris Pastars, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes priekšnieks prezentēja valsts policijas Latgales
reģiona pārvaldes struktūru, darba organizāciju un ceļu policijas tehniskā aprīkojumu. Tika pārbaudīta arī
Igaunijas delegātu identifikācija Latgales policijas informatīvajās datu bāzēs - ieraksti bija "tīri".
Vizītes trešajā daļā rallista Gata Vecvagara vadībā notika teorētiskās un praktiskās nodarbības "Droša
braukšana ekstremālos apstākļos" gan projekta dalībniekiem, gan jaunajiem ceļu policijas darbiniekiem.
Secinājumā visa pārrobežu komanda piekrita autosporta profesionāļa pārliecībai "Nevis brauc ātri, bet ātri
domā un reaģē!!" un ir gatava turpināt darbu pie 2013.gada plašā mēroga satiksmes drošības akcijām
'Drošais ritenis" un "Mīli dzīvi!", kas notiks Rēzeknē un Viru, Igaunijā.
Rezultātā pierobežas satiksmes drošības dienesti vienojās par kopīgu darbu pie pārrobežu sadarbības
virzienu izstrādes, informējot abas puses par satiksmes noteikumu izmaiņām, fotoradaru darbību, kā sodīt
ārzemniekus, autovadītāju apliecību maiņa personām no kaimiņvalstīm un citas normatīvo aktu izmaiņas,
kas saistītas ar satiksmes drošību; plānotie ceļu remontdarbi operatīvā informācija, sadarbība ar masu
mēdijiem, informācijas apmaiņas veidus un periodiskumu, atbildīgās kontaktpersonas utml.
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Finansējuma saņēmējs:
Eiroreģiona „Ezeru
zeme”

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.

