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Martā vēl trīs 1.konkursa projekti ir pabeiguši savas plānotās aktivitātes. Divi no tiem ir divpusēji 

pārrobežu sadarbības projekti un ir veicinājuši tūrisma attīstību programmas teritorijā. Projekts 

“Aizsargājamo upes krastmalu Narvā, Igaunijā un Ivangorodā, Krievijā attīstība – II fāze.” ir sekmējis 

Igaunijas un Krievijas pierobežas reģionu attīstību un robežpilsētu Narvas, Igaunijā un Ivangorodas, 

Krievijā sadarbības rezultātā ir izveidotas un uzlabotas vēsturiskās pastaigu vietas Narvas upes 

abos krastos. Projekta “Tūre pa Latgali un Pleskavu“ ietvaros nodibināta sadarbība starp Latgali, 

Latvija un Pleskavas reģionu, Krievijā. Latgalē un Pleskavas reģionā atpūtas vietās pie ūdenstilpnēm ir 

uzlabota infrastruktūra un uzstādīti bērnu rotaļlaukumi 24 vietās, kā arī izveidoti un kopīgi 

reklamēti 5 jauni tūrisma maršruti – Lauku, Sakrālais, Amatniecības, Kultūras un 

Ekoloģiskais. Trešais projekts „Pārrobežu pieredzes apmaiľa, lai uzlabotu speciālās izglītības 

kvalitāti“ ir veicinājis cilvēku savstarpējo sadarbību starp Igauniju un Krieviju. Organizējot logopēdu 

apmācības un pārrobežu pieredzes apmaiľu starp Igaunijas un Krievijas partneriem, ir paaugstināta 

runas terapijas speciālās izglītības kvalitāte. 

 
 

Otrais divu dienu seminārs par projektu slēgšanu un gala atskaišu iesniegšanu pulcēja 90 

dalībniekus, kuri pārstāvēja 20 projektus. Semināru organizēja Igaunijas-Latvijas-Krievijas 

pārrobežu sadarbības programmas Apvienotais tehniskais sekretariāts, lai sniegtu atbalstu projektu 

ieviesējiem saistībā ar projektu īstenošanas pēdējā posma un projekta slēgšanas prasību ievērošanu. 

Dalībnieki pievērsa uzmanību sekojošiem jautājumiem – izmaiľu veikšana projektā un pareiza 

programmas logo izmantošana, kā arī finanšu jautājumiem - finansējuma pārskaitīšana partneriem un 

ietaupījumu izmantošana. Kopīgi vingrinājumi un tematiskie uzdevumi saliedēja projektu komandas 

un uzlaboja projektu vadīšanas prasmes. 

 

 

Lai turpinātu Igaunijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas sagatavošanu, 2014.gada 4.martā 

notika Apvienotās programmēšanas komitejas 4. sanāksme. Diskusijas koncentrējās uz šādiem 

jautājumiem: 

- par kopīgā semināra Igaunijas un Krievijas ieinteresētajām pusēm, kurš notika Sanktpēterburgā, 

rezultātiem un programmas tematisko mērķu vispārīgā saraksta apstiprināšanu;  

- par sākotnējām tēmām lieliem pārrobežu infrastruktūras projektiem; 

- par nākotnes programmas pārvaldības principiem.  

Nākamā Igaunijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotās programmēšanas 

komitejas sanāksme plānota 2014.gada 17.jūnijā, Ust-Lugā, Krievijā.  

 
 

 

EKPI Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas gada pasākuma „Kopēji 

risinājumi - Igaunijas-Latvija-Krievijas pierobežu teritoriju ieguvums.” notiks 3. un 4. jūnijā 

Gatčinas pilī, Gatčinā, Ļeľingradas reģionā, Krievijā. Pasākumā uzmanība tiks pievērsta projektiem, 

kuros risina ar bērniem, jauniešiem un ģimenēm ar bērniem saistītas tēmas, kā arī programmas 

teritorijā notiekošiem atjaunošanas pasākumiem un infrastruktūras attīstību. Tiešsaistes reģistrācija 

programmas mājas lapā tiks atvērta aprīļa sākumā. 

 

Jūsu Apvienotais tehniskais sekretariāts.         www.estlatrus.eu 

Gada pasākumā uzsvērs projektu un programmas sasniegumus 

 

Gala atskaišu iesniegšanas tēma piesaista projektu īstenotājus 

Topics on Final Reporting Attract Project Implementers 

 

Topics on Final Reporting Attract Project Implementers 

 

Igaunijas – Krievijas programmas Apvienotā programmēšanas komiteja tikās 

Izborskā, Krievijā 

History of Narrow Gauge Railway promoted in Estonia and Russia 

 

 

Projekti turpina sasniegt savus mērķus 

 

 


