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Sadaļa 7. Informācijas kampaņas un pasākumi



Pāreja no offline uz online

Programmas vizuālajai identitātei ir jābūt:

1. uz visiem materiāliem, kurus redz pasākuma dalībnieki

2. skaidri redzamai, lai informētu dalībniekus par Programmas finansiālo atbalstu

Piemēram:

Pasākuma programma

Plakāts, jeb afiša

Ielūgumi

Dalībnieku saraksts

Reģistrācijas un novērtēšanas forma

Prezentācija

Displeja panelis

Citi materiāli



Partnera logotipa / emblēmas izmantošana

x y

x

y

X ≥ Y  X ≥ Y  

Citu organizāciju/projekta logotipi nedrīkst būt lielāki par 

karodziņiem, mērot augstumā vai platumā



Sagatavošanās tiešsaistes pasākumam

Informējiet ATS par pasākumu vismaz 2 nedēļas iepriekš

Nosūtiet ATS pasākuma materiālus apstiprināšanai

Sagatavojiet atskaites dokumentu sarakstu, lai pierādītu  

komunikācijas prasību izpildi, piemēram:

Displeja paneļa ekrānuzņēmumu/foto

Pasākuma programmu

Dalībnieku sarakstu

Pasākuma foto/ekrānuzņēmumu/videoierakstu

Citus pasākuma materiālus

Jautājumu gadījumā, 

lūdzu, sazinieties ar savu 

informācijas menedžeri



Projekta pasākuma programma

Programmas vizuālā identitāte 

Atruna (ja tiek paausts viedoklis)

Obligātie elementi uz titullapas:

PROJEKTA NOSAUKUMS

PASĀKUMA NOSAUKUMS 

DATUMI UN LAIKI

DARBA VALODA

PASĀKUMA PROGRAMMA

U.C.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu

sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par

tās saturu pilnībā atbild <finansējuma saņēmēja nosaukums> un tā

var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un

Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Atskaitei: Pasākuma programma (doc, jpg vai pdf)

<logo>
<logo>



Reģistrācijas un novērtēšanas formas

Svarīgi:

Rezultātu novērtēšana - projekta indikatīvie rādītāji

Personas datu apstrāde un izmantošana

Piekrišana videoieraksta veikšanai

Programmas vizuālā identitāte 

Atruna (ja tiek paausts viedoklis)

Obligātie elementi:

Atskaitei: ekrānuzņēmums vai fails



Pasākuma elektroniskie materiālie

Programmas vizuālā identitāte 

Atruna publikācijām (s.3.2.)

Obligātie elementi uz titullapas:

Projekta pasākuma plakāts, ielūgumi u.c. dalībnieku materiāli

Atskaitei: visi pasākuma 

elektroniskie materiāli



Prezentācija

Atskaitei: prezentācija (ppt vai pdf)

Obligātie elementi uz pirmā un pēdējā slaida:

Programmas vizuālā identitāte 

Teikums par līdzfinansējumu (ja ir minēts

projekta nosaukums)



Displeja panelis

programmas vizuālā identitāte

projekta nosaukums un akronīms

projekta mērķis

galvenie projekta rezultāti

projekta ilgums

vadošā partnera nosaukums un kontaktinformācija

vispārīga informācija par programmu

PROJECT

TITLE AND ACRONYM

Project objective: to foster the growth of the region in

entrepreneurship, environmental protection and cross-border

mobility.

Key project deliverables:

Business and SME development – 10 projects

Environmental protection, climate change mitigation and adaptation –

9 projects

Promotion of border management and border security, mobility and

migration management – 2 projects

Project duration: 01.01.2014-31.12.2020 (84 months)

Lead beneficiary: Latvia – Russia Cross-Border Cooperation

Programme

Contacts: Doma laukums 8A, Riga, Latvia, +371 66 016 779, lat-

rus.cbc@varam.gov.lv

Latvia-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020

supports joint efforts for addressing cross-border development

challenges and promotes sustainable use of existing potential of the

area across border between the European Union and the Russian

Federation. The Programme website is www.latruscbc.eu

Atskaitei: ekrānuzņēmums vai foto

Obligāta prasība visām projekta aktivitātēm!

Obligātie elementi:

http://www.latruscbc.eu/


Kā paradīt displeja paneli tiešsaistē?

Slaids ar displeja paneli ir iekļauts pasākuma prezentācijā

Displeja panelis ir iekļauts pasākuma titulslaidā

vai

Optimizējiet paneļa tekstu

Pastāstiet dalībniekiem par savu projektu

Atskaitei: ekrānuzņēmums vai foto

Svarīgi:



Ekrānuzņēmuma un foto piemēri

Abos failos ir redzami:

Displeja paneļa obligātie elementi

Platformas nosaukums

Dalībnieku skaits



Dalībnieku saraksts

Tiešsaistes platformas nosaukumu kā pasākuma 

norises vietu

Norādiet :

Not applicable (N/A)

Atskaitei: dalībnieku saraksts un 

dalībnieku saraksta ekrānuzņēmums 

vai dalības apstiprinājuma formas

Tiešsaistes dalībnieku paraksts:



Dokumentu saraksts pārskata sagatavošanai

Displeja paneļa foto/ ekrānuzņēmums

Ar pasākumu saistītie materiāli:

Pasākuma programma

Dalībnieku saraksts

Prezentācija

Plakāts

Ielūgums

Reģistrācijas forma

Novērtēšanas anketa

Citi materiāli

Projekta tiešsaistes pasākums



Mājaslapa: www.latruscbc.eu 

Facebook: @latruscbc

Instagram: @latruscbc

Twitter: @latruscbc

Sekojiet jaunumiem

Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties 

ar mums!



Thank You! Paldies! Спасибо!

latruscbc.eu

@latruscbc @latruscbc

@latruscbc


