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Eiropas sadarbības dienas 2013 pasākumos projekti iegūst vairāk publicitātes
Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas sadarbības dienu atzīmēja
plaši. Kopumā 15 programmas projekti bija noorganizējuši 14 pasākumus. Vairākus pasākumus
projekti organizēja, savstarpēji sadarbojoties.
Liela mēroga projekts „Kopīgs Peipuss” 12.oktobrī, Rapinā, atklāja savu pirmo infrastruktūras
objektu Igaunijā – Rapinas ostu. Atklāšanas ceremoniju atspoguļoja Igaunijas nacionālā televīzija - ETV.
Izstādi „Rīgas Tehniskās universitātes digitalizētais dokumentālais mantojums no Latvijas nacionālā arhīva”
8.oktobrī organizēja projekts “E-archives”. 5.oktobrī notika Dubnas upes krastu sakopšanas talkas projekta
“Aqua Life” aktivitāšu ietvaros. Talkas palīdzēja uzlabot pierobežas reģionu apkārtējās vides stāvokli Latvijā un
Krievijā. Minētie pasākumi pulcēja visu vecumu un dažādu amatu vietējos iedzīvotājus.
Foto konkursu “Iegūsti publicitāti savam projektam” organizēja EKPI Informācijas centrs sadarbībā ar
INTERACT EKPI projektu, lai atzīmētu Eiropas sadarbības dienu. Konkurss ieguva lielu uzmanību un IgaunijasLatvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekti ne tikai aktīvi piedalījās, bet tika augsti novērtēti
un guva panākumus. Pirmajā konkursa kārtā projekta “EstRusForTour-2” iesūtītā fotogrāfija bija starp
tām 10, kuras visaugstāk novērtēja profesionāļi no EKPI Informācijas centra. Otrā konkursa kārtā
“Īpašā skatītāju balva” piedalījās jau 14 projektu un programmas iesūtītās fotogrāfijas. Fotogrāfijas
iesūtīja 9 projekti - CCB, CROSSBO ACTIVE, AAC, LSG Development, Via Hanseatica, E-archive, Green Man
sadarbībā ar Apvienoto tehnisko sekretariātu, EstRusForTour-2, Tour.

Labākās prakses apmaiņa starp 7 EKPI programmām Lilastē, Latvijā
Septiņu pārrobežas sadarbības programmu, kurās piedalās Krievija, Baltkrievija un Ukraina,
ieviešanas institūcijas tikās savā ikgadējā pieredzes apmaiņas pasākumā Lilastē (Latvija) š.g.
8.oktobrī. Programmu pārstāvji – projektu vadītāji, finanšu eksperti un komunikāciju speciālisti prezentēja
pašreiz aktuālo programmu ieviešanas gaitā un apmainījās ar labāko programmu ieviešanas praksi, ieskaitot
jautājumus par projektu pārbaudes vizītēm, atskaitēm un ekspertu piesaisti, lai konsultētu projektus, risku
izvērtēšanu un projektu rezultātu analīzi, kā arī ar programmu slēgšanu saistītos jautājumus.
Sekretariātu vadītāji un Karēlijas Apvienotās vadošās iestādes vadītāja dalījās viedokļos par programmu
ieviešanas termiľiem un iepazīstināja ar pasākumiem, kuri palīdz uzraudzīt projektu ieviešanas termiľus, īpaši
projektos ar infrastruktūras komponenti. Diskutēja par neizmantotā finansējuma iespējamo izlietošanu, kā arī
apsprieda projektu vadības personāla kapacitātes celšanas nepieciešamību.

Seminārs par iepirkumiem Krievijas nacionālajā likumdošanā notika Sanktpēterburgā
22. oktobrī Sanktpēterburgā (Krievija) notika seminārs projektu atbalsta saľēmējiem un partneriem. Vairāk kā
60 dalībnieki no Igaunijas, Latvijas un Krievijas tika iepazīstināti ar projektu ieviešanā ļoti nozīmīgo un
sarežģīto tematiku – iepirkumu likumdošana Krievijā. Kompetenti eksperti prezentēja federālo likumu 223FZ un šobrīd aktuālo federālā likuma 94-FZ un 2014. gada sākumā spēkā stājošos federālā likuma 44-FZ
atšķirīgās normas.

Progress Igaunijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas sagatavošanā
Igaunijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas sagatavošanai izveidotās Apvienotās programmēšanas
komitejas tikšanās, kura notika 16. oktobrī Tallinā, laikā Igaunijas un Krievijas nacionālo iestāžu, Eiropas
Komisijas un INTERACT EKPI pārstāvji diskutēja par jaunās programmas sagatavošanas jautājumiem.
Sanāksme kļuva par nozīmīgu soli turpmākajā plānošanas procesā. Tika pieņemti lēmumi par nākotnes
programmas Apvienotās vadošās iestādes vietu Igaunijā un programmas apvienotā tehniskā
sekretariāta vietu arī Igaunijā. Krievijā būs sekretariāta filiāles. Tika panākta vienošanās par
programmas teritoriju. Tā iekļaus Pleskavas apgabalu, Ļeľingradas apgabalu un Sanktpēterburgu Krievijā, kā
arī Lõuna-Eesti, Kirde-Eesti, Kesk-Eesti un Põhja-Eesti teritorijas Igaunijā.
Programmas jaunumiem variet turpināt sekot www.estlatrus.eu

Jūsu Apvienotais tehniskais sekretariāts.

