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Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm on jõudnud uude faasi – projektide lõpetamine ning 
tulemustest teavitamine. Alates käesolevast uudiskirjast saab see olema üks võtmeteemasid.  

Esimene projekt „PHOTO YOUTH“ ehk „Puuetega noortele juurdepääsu loomine fotokunstile“ on teostunud 
ning lõppes juunis 2013. Et teha pilte ning ületada puudest tulenevaid piire on sajad puuetega lapsed 

liitunud PHOTO YOUTH projektiga, mis on piiriülene algatus Venemaa ja Läti vahel. See EL poolt 
rahastatud projekt on kokku toonud 250 noort fotograafi ja 50 õpetajat 22st  koolist, kus õpivad 
nägemus- ja kõnelemispuudega lapsed, et edendada inimestevahelist koostööd Venemaa ja Läti vahel 

vähendamaks sotsiaalset tõrjutust ja diskrimineerimist. Noorte poolt tehtud fotosid on eksponeeritud 
mitmetel rahvusvahelistel fotonäitustel Lätis ja Venemaal. Üks neist tõsteti esile ENPI infokeskuse poolt 
siin.  

 
 

 

10. juunil Siguldas (Läti) toimunud konverents „Toetus piiriülesele kultuuri- ja aktiivsele turismile Lätis, 

Eestis ja Venemaal“ tõi kokku ligikaudu 220 turismiametnikku, programmi esindajat ja projektipartnerit 

Eesti, Läti ja Venemaa piiriregioonidest. Programmi piirkonna sotsiaalmajandusliku arengu 

jätkusuutlikkuse teemat tõstatati konverentsil mitmes ettekandes ning programmi rolli selle eesmärgi 

saavutamiseks rõhutas ka programmi ühise korraldusasutuse juht Dace Gruberte. Et olla tunnistajateks 

projektide käegakatsutavatele tulemustele külastati kolme projekti  Sigulda ja Ligatne looduspargis.   

11. juunil aset leidnud atraktiivset ja elavat projektide vabaõhunäitust „Naudi Hansateed läbi Läti, Eesti 

ja Venemaa“ külastas ligikaudu 420 üritusel osalejat, Sigulda elanikud ning linna külastajad kõigilt 

kontinentidelt, saades osa Via Hanseatica turismiteest ühes ainsas kohas – Liivi ordulossis Siguldas 

(Läti). Lühifilm „Enjoy the Hansa Route“ on avaldatu ENPI lehel. 

Vaata pildigaleriid aastaüritusest siit.  

 

 

Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2007-2013 teise piiratud taotlusvooru raames, mis kuulutati 

välja 10. jaanuaril 2012, allkirjastati viimane heakskiidetud projekti toetusleping 9. juulil 2013. Kokku 

toetati 20 projekti kogumahus 8 728 096,32 euroga.  

2. taotlusvoorus toetatud projektide portfooliod avaldatakse peatselt ka programmi kodulehel  

www.estlatrus.eu   

 

 

Vastavalt programmi ühise seirekomitee otsusele on sisse viidud muudatused ühise tehnilise 

sekretariaadi  koosseisus. Et tagada projektide efektiivne elluviimine ja järelevalve loodi täiendav 

projektijuhi ametikoht Riia peakontorisse ning ühtlasi suleti Jõhvi harukontor Eestis.  

22. juulist 2013 alustas tööd sekretariaadi Riia (Läti) kontoris projektijuht Riina Vaap. 

Programmi aastaüritus 2013 – toetamaks turismi arengut Eestis, Lätis ja 

Venemaal  

Kõik 2. taotlusvoorus heakskiidetud projektide toetuslepingud on 

allkirjastatud 

Muudatused ühise tehnilise sekretariaadi struktuuris  

On lõikusaeg  

http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id_type=1&id=34030&lang_id=450
http://www.youtube.com/watch?v=DJ9DTkcc5bw
http://www.estlatrus.eu/eng/gallery1/
http://www.estlatrus.eu/
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Tulevase Euroopa Naabrusinstrumendi raames ettevalmistatavate kahe piiriülese koostöö programmi ENI 

Eesti-Vene ja ENI Läti-Vene programmeerimise komiteede esimesed nõupidamised toimusid 20.-21. 

juunil 2013 Moskvas (Venemaa). Kohtumisi juhatas Vene Föderatsiooni Regionaalarengu ministeeriumi 

riigi sektoriaalsete programmide koordineerimise osakonna direktor Sergei Aristov. Partnerriikide 

delegatsioonid, mida juhtisid Dace Gruberte – Läti Vabariigi Keskkonnakaitse ja Regionaalarengu 

ministeeriumi asekantsler (Läti) ja Priidu Ristkok – Eesti Vabariigi Siseministeeriumi regionaalarengu 

osakonna juhataja (Eesti), koosnesid ministeeriumide ning piiriregioonide esindajatest.  

Kohtumistel arutati ja lepiti kokku programmide ettevalmistamise peamistes võtmeküsimustes, 

sealhulgas komiteede protseduurireeglites, ajakavades, eelarvetes jms. Järgmised ühiste 

programmeerimise komiteede koosolekud on planeeritud toimuma järgmiselt: ENI Läti-Vene programm 

2013.a septembri teises pooles ja ENI Eesti-Vene programm oktoobris 2013. 

Täiendav info programmi kodulehel: http://www.estlatrus.eu/eng/future_enpi/eni_2014  

 

Teie ühine tehniline sekretariaadi meeskond 

Euroopa Naabrusinstrumendi 2014-2020 Eesti-Vene ja Läti-Vene piiriüleste 

koostöö programmide programmeerimise protsess on alanud 

http://www.estlatrus.eu/eng/future_enpi/eni_2014

