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Vai pērkot minerālūdeni
Jūs domājat kā to
pareizi lietot?

pērku ārstnieciskos nolūkos
iegādājoties pētu to
sastāvdaļas
izvēlos slāpju remdēšanai

dzeru tikai uz paģirām

nedomāju, pērku kurš lētāks

  

17. maijs

Naktī +8...+10 °C

Dienā +16...+18 °C

18. maijs

17. maijs

16. maijs

Umberts, Herberts, Dailis 

EUR 0.7028

USD 0.5190

RUB 0.0201

Atzinīgi novērtē transporta un loģistikas
attīstības perspektīvas Latvijas un
Krievijas pierobežā
12. aprīlis 2007 11:04 (53)

„Latgalei ir jāizmanto savas iespējas, tāpēc ļoti svarīgi ir
apmainīties viedokļiem par to kā Latgale un Krievijas
pierobežu reģioni var sadarboties transporta un loģistikas
jomā,” atklājot 10.aprīlī Daugavpilī notikušo starptautisko
konferenci „Transports un loģistika - problēmas un
iespējas”, uzsvēra Daugavpils domes priekšsēdētāja Rita
Strode. 

Konferencē tika runāts par Latvijas un Krievijas pierobežas reģionu
tranzīta iespējām, kā arī tika apzinātas tā attīstības perspektīvas.
Starptautiskās konferences dalībnieki augsti novērtēja konferences
organizēšanā ieguldīto darbu un veiktās iestrādes,
konferences„Transports un loģistika - problēmas un iespējas”
materiāli tiks apkopoti un publicēti. 

„Man patika, ka konferencē bija abpusēja - īsta un konkrēta saruna.
Ceru, ka kopīgiem spēkiem, konferencē skartie jautājumi tiks
efektīvi un ātri risināti, ” atzina Krievijas Federācijas ģenerālais
konsuls Daugavpilī Nikolajs Vihļajevs. 

Konferenci rīkoja Latgales reģiona attīstības aģentūra sadarbībā ar
Transporta un sakaru institūtu. „Mēs ceram, ka konference un
projekts kopumā dos būtisku ieguldījumu Latvijas – Krievijas
pierobežas vienotas telpiskās attīstības stratēģijas izstrādē, kā arī
tās rezultāti palīdzēs formulēt visperspektīvākos transporta
infrastruktūras attīstības virzienus un definēt prioritāros
uzdevumus,” teica Latgales reģiona attīstības aģentūras direktors
Māris Bozovičs. 

Konference „Transports un loģistika - problēmas un iespējas” notika
pārrobežu programmas INTERREG/TACIS projekta “Remote access”
«Jauna telpiskās attīstības zona Latvijas un Krievijas pierobežas
reģionos- divu valstu potenciāla apvienošana» ietvaros, ar Latvijas
Republikas Satiksmes ministrijas un Reģionālās attīstības un
pašvaldību ministrijas atbalstu, sadarbībā ar Pleskavas, Ļeņingradas
apgabalu un Sanktpēterburgas pilsētas administrācijām. 

Projekta mērķis ir attīstīt kopējās telpiskās zonas potenciālu, tāpēc,
lai to nodrošinātu, viena no projektā paredzētajām aktivitātēm ir arī
Latgales un Vidzemes reģionu, Pleskavas un Ļeņingradas apgabalu
kopējās telpiskās attīstības stratēģijas izstrādāšana. 

Papildus informācija: 
Māris Bozovičs, 
Latgales reģiona attīstības aģentūras direktors 

 Nosūtīt  Izdrukāt

Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

Vārds:

e-pasts:

Pievienot

» Astra Kurme saņem
akreditācijas vēstules
akreditācijai Albānijas
Republikā

» Valsts prezidente Rīgas pilī
pasniedza valsts
apbalvojumus par NATO
Rīgas galotņu sanāksmes
organizēšanu

» Latvija piedalās
starptautiskā mākslas
izstādē “Eiropa, Krievija,
Eiropa”

» Latvijā viesojas Kosovas
CVK Sekretariāta vadītājs

» Latvijā regulāri veiks
HIV/AIDS rezistences testus

» Virza apspriešanai
iedzīvotāju garīgās
veselības aprūpes attīstības
pamatnostādnes

» No nākamā gada LM plāno
ieviest jaunu pabalstu
invalīdiem un piešķirt
ģimenēm „skolas naudu”

» LM rosina precizēt darbu
sarakstu, kuros aizliegts
nodarbināt pusaudžus

» Uzlabosies Latvijas
ganāmpulku ģenētiskā
kvalitāte

» Jūrmala uzņemta
starptautiskajā organizācijā
„Eiropas pilsētas pret
narkotikām” (ECAD)

» Bērnu un preču
pakalpojumu izstāde “Bērnu
pasaule 2007”

» Nākamā plenārsesija,
2007.gada 21.–24. maijs

 

Ceturdiena, 17. maijs
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