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Apvienotais tehniskais sekretariāts galvenā partnera projektu vadītājus pulcēja uz mobilizējošiem 
brīfingiem, kā uz neformālu apaļā galda diskusiju, apmaiņu ar informāciju un labākās prakses 
paraugiem saistībā ar projektu noslēgšanos un galīgās atskaites sagatavošanu. 23. janvārī Rīgā, 

Latvijā un 29.janvārī Sanktpēterburgā, Krievijā tika diskutēts par pārbaudēm projektu vietās, par 
projektu pasākumu ieviešanas termiľiem, maksājumu veikšanu, atskaišu iesniegšanu, projektu 
noslēgšanas izplatītākajiem riskiem, kā arī partnerības problēmu risināšanu. 
Trešais identisks brīfings notiks 7.februārī Tartu, Igaunijā. Diskusiju laikā tiek identificētas tēmas 2 dienu 

semināriem, kuri tiks rīkoti visiem partneriem 2014.gada pavasarī Igaunijā, Latvijā un Krievijā.  
 

 
 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma ir sagatavojusi otro brošūru par 
atbalstītajiem projektiem. Brošūra, kura veidota no 112 krāsainām lapas pusēm, informē par piecu Liela 
mēroga projektu mērķiem, uzdevumiem, plānotiem darbiem un sagaidāmiem rezultātiem angļu, igauľu, 
latviešu un krievu valodās. Kā arī ar daudzu fotogrāfiju palīdzību brošūra ekspresīvi demonstrē projektu 
starpposma rezultātus. Atsevišķas brošūras sadaļu elektroniskās versijas ir publicētas programmas mājas 

lapā - http://www.estlatrus.eu/eng/programme/publications_amp_logo/publications 

 

 

2013. gada nogalē, veicot komunikācijas aptauju, ir saņemtas pozitīvas atsauksmes no 
projektu ieviesējiem. Aptauja tika veikta ar mērķi novērtēt mērķa grupas gandarījumu un pasākumu 
lietderību saistībā ar programmas komunikācijas aktivitātēm, kuras veiktas, sākot no 2010.gada. Kā arī, 

lai apkopotu priekšlikumus programmas ieviešanai un paaugstinātu komunikācijas aktivitāšu efektivitāti 

2014.gadā. Ar iegūtiem datiem un priekšlikumiem, iespējams, tiks iepazīstinātas Igaunijas-Krievijas un 
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu Apvienotām programmēšanas komitejas, kas ļautu 
plānot atbilstošas metodes un instrumentus, lai sagatavotos un sekmīgi īstenotu programmu 2014-2020 
programmēšanas periodā. Vairākas diagrammas par iegūtajiem datiem ir publicētas programmas ziľās 
mājas lapā - www.estlatrus.eu 

 
 

2014. gada janvārī Sanktpēterburgā notika divi apvienotie tematiskie semināri. 21.janvārī tikās 
Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pārstāvji un 22.janvārī delegāti no Igaunijas Republikas un 
Krievijas Federācijas, lai turpinātu Latvijas-Krievijas un Igaunijas-Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmu sagatavošanu. Semināru laikā tika diskutēti iepriekšējo atsevišķo tematisko semināru 
rezultāti, kuri notika Latvijā 2013.gada jūlijā un Igaunijā 2013.gada novembrī. Tika prezentēti un kopīgi 
apspriesti arī Krievijā 2013.gada novembrī notikušās sabiedriskās apspriešanas rezultāti, tādējādi 
nodrošinot platformu tālākajam programmēšanas procesam. 

Semināros no Latvijas piedalījās - 12, Igaunijas - 28, Krievijas – 51 dalībnieki, kuri pārstāvēja valsts, 
reģionālās un pašvaldību iestādes un institūcijas, nevalstiskās organizācijas no katras valsts programmas 
teritorijas.  
 
 
 

26-27. februāris - divu dienu seminārs atbalsta saņēmējiem un partneriem Puhajärve, Igaunijā 
19-20. marts - divu dienu seminārs atbalsta saņēmējiem un partneriem Pleskavā, Krievijā  
9-10. aprīlis - divu dienu seminārs atbalsta saņēmējiem un partneriem Gulbenē, Latvijā 
3-4. jūnijs – programmas gada pasākums, Gatčinas pils, Gatčina, Ļeľingradas apgabals, Krievijā  
21. septembris un tuvākais laiks ap šo datumu - Eiropas sadarbības diena 2014 – Balvi (Latvijā), 
Sangaste (Igaunijā) un Dedoviči (Krievijā). 

Jūsu Apvienotais tehniskais sekretariāts. 

Galvenā partnera projektu vadītājiem tiek organizēti mobilizējoši brīfingi 

 

 

Nākotnes programmu tematiskie semināri Sanktpēterburgā 

 

Publicēta liela mēroga projektu brošūra 

 

Programmas pasākumi 2014. gadā 

Programmas komunikācijas aptaujas rezultāti  
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