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Lai izvērtētu sasniegto progresu programmas ieviešanā un pieņemtu lēmumus par Programmas 

īstenošanu nākamā gadā, 2014.gada 10.decembrī Sanktpēterburgā (Krievijā) notika Apvienotās 

uzraudzības komitejas 9.sanāksme. Sanāksmes laikā apstiprināja programmas Ikgadējo 

darba plānu, Informācijas un vizuālās atpazīstamības plānu un Tehniskās palīdzības budžetu 2015. 

gadam, kā arī izmaiņas Liela mēroga projektu komunikācijas un vizuālās atpazīstamības 

vadlīnijās. Nākošo sanāksmi plānots organizēt 2015.gadā Latvijā.  
  

 

Saskaņā ar informāciju no Eiropas Komisijas 2014.gada 8.decembrī spēkā stājies Finansēšanas 

līguma starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju par pārrobežu sadarbības 

programmas “Igaunijas-Latvijas-Krievijas” finansēšanu un ieviešanu protokols. 

Protokols nosaka, ka programmas ieviešana ir pagarināta līdz 2015. gada 31. decembrim, kas ļauj 

efektīvi pabeigt 14 projektus.  

 

 

 

Turpinot nākotnes programmu sagatavošanu, 9. un 11. decembrī attiecīgi notika Igaunijas-

Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotās programmēšanas komitejas 6. 

sanāksme un Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotās 

programmēšanas komitejas 5.sanāksme.  Sanāksmju galvenais uzdevums bija turpināt 

diskusiju par divpusējo programmu Apvienoto operacionālo programmu dokumentu projektiem.    

Nākošā Igaunijas-Krievijas programmas sanāksme tiek plānota 2015.gada martā Igaunijā, bet 

Latvijas-Krievijas programmas 2015.gada aprīlī Latvijā.  

 

 

 

 

2014. gada decembrī aktivitātes noslēguši un gala atskaites gatavot sāk 10 Igaunijas-Latvijas-

Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekti. Kopīgu pasākumu un entuziastiskas 

sadarbības rezultātā 5 trīspusējos, 3 Igaunijas-Krievijas un 2 Latvijas-Krievijas projektos 

uzlabota reģionu konkurētspēja kultūras, enerģijas efektivitātes, tūrisma attīstības, 

dabas resursu, kā arī kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomās. 

Daudzskaitlīgas pārrobežu vizītes, kopīgi pasākumi un jauni kontakti ir ielikuši pamatus labai 

partnerībai un uz attīstību vērstiem pasākumiem nākotnē. Līdz 2014.gada beigām aktivitātes 

pabeiguši 36 no 50 programmas ietvaros atbalstītajiem projektiem. Par decembrī pabeigtiem 

projektiem var uzzināt šeit.  

 

 

Ar programmas atbalstu izveidots pirmās studentu firmu pārrobežu izstādes, kas notika 

2014. gada 22. novembrī, Varskā, Igaunijā video. Pārrobežu izstāde notika trīspusējā 

projekta “Business Heritage” ietvaros un tagad ir apskatāms šeit. 

Jūsu apvienotais tehniskais sekretariāts                            www.estlatrus.eu 

Parakstīts Finansēšanas līguma protokols 

Apvienotā uzraudzības komiteja tiekas 9. sanāksmē 
 

Sanktpēterburgā diskutē par divpusējo programmu sagatavošanas gaitu 
 

Noslēdzas vēl 10 projekti 
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