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Programmi ühise seirekomitee istungil, mis toimus 10.-11.aprillil Kuressaares, võeti vastu otsus luua 

kaks ühist programmeerimise komiteed uue programmperioodi ettevalmistamiseks, et 
alustada  kahe tulevase Euroopa naabrusinstrumendi programmi – ENI Eesti-Vene piiriülese 
koostöö programmi ja ENI Läti-Vene piiriülese koostöö programmi ettevalmistusi. Otsus lubab 
alustada konsultatsioonide, läbirääkimiste ja kahepoolsete kohtumistega Eesti-Venemaa ning Läti-
Venemaa vahel, et hakata perioodi 2014-2020 programmeerimist. Esmane ülevaade tulevase 
programmperioodi ettevalmistustest antakse käesoleva programmi aastaüritusel Siguldas, 

Lätis 10. juunil 2013.  

  

 

 

Aprillis allkirjastati 6 teise taotlusvooru toetuslepingut. Projekt „Be good at sports through three 

countries“, mille juhtpartneriks on Valga Linnavalitsus, on alustamas esimesena. Järgnevad 5 
toetuslepingut allkirjastati aprilli lõpus. Esmakordselt programmi jooksul on heakskiidetud ka 5 
projekti, millede eesmärgiks on toetada ettevõtluse arengut piirialadel ning kolm neist on juba 

allkirjastanud toetuslepingu ja võivad alustada kavandatud tegevuste elluviimist Eestis, Lätis ja 
Venemaal. 

 
 
 
 

Ühine tehniline sekretariaat  korraldab traditsiooniliselt kolm identset kahepäevast seminari 

uutele projektidele – teise taotlusvooru toetusesaajatele ning partneritele.  Esimene seminar toimus 
Pihkvas, Venemaal 23.-24. aprillil 2013, kus osalejaid oli kokku ligikaudu 70, valdavalt Pihkva oblasti ja 
Läti partnerite esindajatena. Olulised teemad nagu projekti lepingulised kohustused, partnerlus, 
finantsjuhtimine ning kulude abikõlblikkus, hanked ja teabeedastus esitletakse programmi ühise tehnilise 
sekretariaadi poolt. Teine seminar toimub Rakveres, Eestis 23.-24. mail 2013. 
 

Hanketeemalised seminarid peeti Eestis ja Lätis 4. ja 18. aprillil 2013, kus hanke eksperdid ja 

praktikud olid kutsutud tutvustama siseriiklikku riigihangete seadust ning vastavaid uuendusi 
seadusandluses. Seminarid pakkusid huvi projektide elluviijatele ning mõlemal päeval oli osalejaid 
ligikaudu 50.   
 
 
 
 

 

Ühise korraldusasutuse toetuste tööprogramm aastaks 2013 on heakskiidetud programmi 

ühise seirekomitee poolt ning avaldatud programmi kodulehel.  
 
 
 
 

Programmi raames toetatud turismiprojektide kapitaliseerimise tulemusi tutvustatakse Eesti-

Läti-Vene piiriülese koostöö programmi aastaüritusel Siguldas, Lätis 10. juunil 2013. Aastaüritusele on 
võimalik end registreerida 21.maini 2013 siin.  
 
Täiendava informatsiooni saamiseks palun külastage programmi kodulehekülge www.estlatrus.eu 
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