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9-10. aprīlī, Gulbenē notika trešais un pēdējais divu dienu seminārs par projektu slēgšanu un gala 

atskaišu iesniegšanu. Pasākumā piedalījās ap 70 projektu ieviesēju no Igaunijas, Latvijas un 

Krievijas, pārstāvot labuma guvējus un partneru organizācijas 15 projektos. Prezentācijās 

Apvienotais tehniskais sekretariāts apskatīja galvenos jautājumus saistībā ar projektu slēgšanu. 

Dalībnieki pievērsa uzmanību sekojošiem jautājumiem – indikatoru sasniegšana, projekta 

pagarināšanas iespējas, gala maksājuma aprēķināšana, cilvēku resursu izmaksu attiecināmība, 

projektu pārbaudes un ietaupījumu izmantošana. Projektu komandas saliedējās kopīgos radošos 

uzdevumos un diskusijās par projekta ilgtspēju. Semināru prezentācijas un fotogrāfijas pieejamas 

programmas mājas lapā Implementation un Gallery sekcijās. Tajā pašā laikā, ar semināru 

Gulbenē noslēdzās daudzo tematisko semināru sērija, ko Apvienotais tehniskais sekretariāts 

organizēja programmas ietvaros atbalstīto projektu ieviesējiem šajā programmēšanas periodā. ATS 

turpinās sniegt konsultācijas, lai nodrošinātu veiksmīgu projektu pabeigšanu. 

 

 
 

 

 

24. un 25. aprīlī Mežotnes pilī tikās Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 

2020. gadam Apvienotā programmēšanas komiteja, lai turpinātu darbu pie nākotnes programmas 

sagatavošanas. Galvenie apspriestie jautājumi skāra liela mēroga projektus, galvenos tematiskos 

mērķus, prognozi par finansējuma apjomu un programmas īstenošanas noteikumus attiecībā 

uz nākotnes programmu. Nākamā tikšanās plānota 2014. gada septembra vidū Sanktpēterburgā, 

Krievijā.  

 

 
Aprīlī izdota brošūra “Projekta piezīmes”, kurā sniegti īss apraksti par 2.projektu konkursā 

apstiprinātajiem 20 projektiem. Sagatavots arī jauns programmas buklets, kurā atspoguļota 

vispārīga informācija par programmu un info grafiku veidā atraktīvi pasniegti statistikas dati. 

Informācija abos izdevumos ir pieejama četrās valodās, un izdevumi tiks izplatīti programmas 

pasākumos, kā arī būs pieejami Apvienotā tehniskā sekretariāta birojos Igaunijā, Latvijā un Krievijā. 

Aprīlī ir sagatavota arī informējoša un krāsaina speciāla tematiskā ziņu lapa par bērnu 

līdzdalību projektos, lai apkopotu un kapitalizētu programmas sniegto atbalstu bērniem pierobežā. 

24 projektos no 50 atbalstītajiem bērni ir pamata vai viena no mērķa grupām. 

Izdevumu elektroniskās versijas ir pieejams programmas mājas lapā Programme >> Publications  

 

 

1.un 2.aprīlī programmas komunikāciju speciālisti no Igaunijas, Latvijas un Krievijas piedalījās EKPI 

programmu komunikācijas sadarbības tīkla 6.sanāksmē Briselē, Beļģijā, lai apmācībās par 

veiksmīgu sadarbību ar medijiem kopā ar komunikāciju ekspertēm Dženiju Periju un Elenu Prokhorovu 

diskutētu par būtisko mūsdienu komunikācijā. INTERACT EKPI prezentēja 2014.gada Eiropas 

sadarbības dienas koncepciju ar saukli „Kopā ar kaimiņiem labākai nākotnei!”, kas arī šogad notiks 

21. septembrī un laikā pirms un pēc šī datuma. 

Seminārā Gulbenē diskutē par sagaidāmiem rezultātiem un projektu ilgtspēju  

 

 

Briselē apspriež sadarbību ar mēdijiem 

 

Mežotnē tiekas Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā 

programmēšanas komiteja  

 

Topics on Final Reporting Attract Project Implementers 

 

Topics on Final Reporting Attract Project Implementers 

 
Programmas kapitalizē sasniegumus trīs jaunos izdevumos 
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28.aprīlī Apvienotam tehniskam sekretariātam Rīgā projekta vadītājas ar krievu valodas 

zināšanām amatā pievienojās Polina Zaiceva no Sanktpēterburgas. Polina būs atbildīga par 

projektu ieviešanu. Polina Sanktpēterburgas valsts universitātē 2007.gadā ir ieguvusi maģistra grādu 

ģeogrāfijā, specializējusies ekonomikā un sociālā ģeogrāfijā, bet 2012. gadā zināšanas papildinājusi 

Alcala universitātē Spānijā un ieguvusi maģistra grādu biznesā ar specializāciju finansēs. Polinai ir 

vairāk kā 5 gadu pētnieciskā un analītiskā profesionālā pieredze reģionālā ekonomikā Krievijas zinātņu 

akadēmijā, viņa ir piedalījusies starptautiskos un Eiropas Savienības sadarbības projektos, kā arī 

attīstījusi stratēģiskos teritoriju plānošanas dokumentus.   

8.aprīlī kā Igaunijas-Krievijas 2014-2020 pārrobežu sadarbības programmas sagatavošanas 

eksperte darbu Enterprice Estonia Tallinas birojā uzsāka Helēna Raud. Helena ir studējusi 

Anglijā un Igaunijā atgriezās ar grādu starptautiskās attiecībās. Vēlāk Tallinas tehnoloģiju universitātē 

ieguvusi maģistra grādu tehnoloģiju vadībā un inovācijās. Helēna Rauda ir strādājusi vairākās 

Igaunijas valsts aģentūrās un ieņēmusi stratēģiskus amatus. Pēdējā laikā viņa koordinēja 

kiberdrošības politiku un vadību.  

 

 

Jauno tehnoloģiju iedvesmoti divi tūrisma projekti izveidojuši mobilās aplikācijas.  

Lai interneta vidē atbalstītu ceļojuma plānotāju projekts “VIA HANSEATICA” ir izveidojis savu 

mobilo aplikāciju Via Hanseatica. Ar programmas atbalstu 4.aprīlī, Sanktpēterburgā, Krievijā 

starptautiskās tūrisma izstādes “Atpūta bez robežām. Vasara 2014.” laikā notika krāšņa un interaktīva 

Via Hanseatica aplikācijas atklāšana. Aplikācija ietver tūrisma karti, informāciju par objektiem 

un populāras frāzes igauņu, latviešu un krievu valodās un, galvenais, dod iespēju ceļotājam 

sastādīt uz savām interesēm balstītu individuālo ceļojuma plānu. Via Hanseatica ceļojuma 

plānotājs ir pieejams www.viahanseatica.info vai travel.viahanseatica.info 

Ar mobilās aplikācijas palīdzību ir radīta iespēja doties virtuālā tūrē pa Ludzas Livonijas 

ordeņa pili, lai atgrieztos pagātnē. Aplikāciju projekta „Tūre pa Latgali un Pleskavu” ietvaros 

atklāja 29.aprīlī Ludzā. Šāda, uz virtuālās realitātes tehnoloģijām balstīta aplikācija, ir pirmā Baltijā un 

ļauj tās lietotājam ar sava planšetdatora palīdzību atgriezties vairākus simtus gadu atpakaļ, ieraudzīt 

Ludzas Livonijas ordeņa pils ārējo un iekšējo veidolu, kā arī uzzināt daudzus faktus par tā laika 

Livonijas pils vēsturi un ikdienu.  

Šeit var gūt īsu video ieskatu projekta realizācijas gaitā.  

 

Jūsu Apvienotais tehniskais sekretariāts                                      www.estlatrus.eu 

 

         

Programmai pievienojas divi jauni darbinieki 

 

 

Izveidotas jaunas mobilās aplikācijas tūrisma atbalstam programmas teritorijā   

 

 

http://www.viahanseatica.info/
http://travel.viahanseatica.info/map/
http://vimeo.com/92136504

