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Järgnevad kaks projekti on tegevustega lõpusirgele jõudmas
Turismi projekt “Enjoy the best in Latvia, Estonia and Russia” tutvustas kolme riigi piirialade
atraktiivsust ja turismi potentsiaali. Selleks loodi 2 temaatilist turismimarsruuti - puhkus lastega
peredele ning puhkus gurmaanidele. 5 keeles välja antud brošüüri, kus kajastatud turismiinfo ning kaart
marsruutidega jagati 9 rahvusvahelisel turismimessil programmi territooriumil ning samuti ka Hollandis,
Saksamaal ja Leedus. Projektipartnerid – Läti Kämpingute Assotsiatsioon, Eesti Karavani Klubi ja
Leningradi regiooni sporditurismi regionaalne spordiföderatsioon on allkirjastanud koostööleppe
edaspidise koostöö jätkamiseks turismi valdkonnas.

Spordialane projekt „Promotion of Healthy Life-Style Organizing Sport Events in Latgale and
Pskov Regions“ ehk „CROSSBO ACTIVE“ aitas kaasa elukvaliteedi tõstmisele parandades juurdepääsu
spordi- ja terviseteenustele sotsiaalselt tõrjutud ühiskonnarühmadele ning teadlikkuse tõstmisele
tervislikest eluviisidest. Latgale planeerimisregiooni ja Pihkva riikliku haridusasutuse „Laste ja
noortekeskuse spordikooli“ koostöös korraldati 17 turniiri 7 erineval spordialal puuetega inimestele,
noortele ja vanemaealistele.

ENI Eesti-Vene programmi 2014-2020 ekspert alustas tööd
12.augutsil alustas ENI Eesti-Vene programmi 2014-2010 ettevalmistamise eksperdina tööd Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse Tartu kontoris Taivo Tali. Tema haridus ja eelnev töökogemus on seotud
strateegilise ja regionaalse planeerimise ning EL projektide juhtimisega. Taivo on vastutav uue
kahepoolse ENI Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi ühise programmdokumendi ettevalmistamise
eest vahetus koostöös ühise programmeerimise komitee, riiklike ja regionaalsete asutuste ning teiste
sidusgruppidega.

Riias peeti ENI Läti–Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020
temaatiline seminar
21. augustil toimus Riias seminar, kus osales 50 esindajat Läti erinevatest regioonidest, et arutada
võimalikke suundi koostööks Vene piiriregioonidega järgmiseks programmperioodiks. Piiriülese liikumise
edendamine, regionaalse konkurentsivõime tugevdamine ja ettevõtluse arendamine, loodusressursside
jätkusuutlik kasutamine – need on kolm kavandatavat koostöö valdkonda Venemaaga järgmiseks
programmperioodiks 2014-2020.
Läti Vabariigi Keskkonnakaitse ja Regionaalarengu
ettevalmistamise protsessi koordineerimise eest.
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Rezeknes ja Tartus toimusid infoseminarid 2. taotlusvooru projektidele
Kolmas identne kahepäevane seminar toimus Rezeknes (Läti) 13.-14. augustil Latgale kultuurikeskuses
„GORS“, kus osalejaid oli Eestist, Lätist ja Venemaalt enam kui 80, esindades 14 erinevat projekti.
Seminaril tutvustati projektidele, kes allkirjastasid toetuslepingu 2013.a. kevadel, programmi nõudeid,
et tagada projektide edukas elluviimine ja sellega kaasnev aruandlus.
Tartu Atlantise Konverentsikeskuses 22.augustil toimunud aruandlusteemailisel seminaril oli osalejaid
ligikaudu 30 Eestist ja Lätist. Ühise tehnilise sekretariaadi meeskonna poolt tutvustatavad teemad olid
tegevus- ja finantsaruandlus, aruandluse auditeerimise vajalikkus ning aruandes projekti nähtavuse
kajastamisega seonduv.
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Euroopa koostöö päev 2013 – ühised piirid liidavad!
Et tähistada Euroopa koostöö päeva ning jätta väike roheline jälg ümbritsevasse linnaruumi korraldab
Eesti-Läti-Vene programm puude istutamise aktsioonid järgmiselt:
5. september kell 11.00 Mirožki kloostri lähedal asuv dendropark, Pihkva, Venemaa
10. septembril kell 13.00 Vipingi metsapark, Rezekne, Läti
14. septembril kell 12.00 Tähtvere spordipark, Tartu, Eesti
Ole osa sellest!

Teie ühine tehniline sekretariaat

