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Kapitaliseerimise ja infovahetuse seminarid taotlusvoorude ja suuremahuliste projektide 

toetusesaajate ja partnerite info- ja projektijuhtidele toimusid 20. märtsil Valgas (Eesti) ning 26. 

märtsil Peterburis (Venemaa) kaasates vastavalt ligi 30 ja 50 osalejat. 

Seminaride ajal tutvustati esmakordselt kapitaliseerimist kui saadud kogemuste ja tulemuste ning 
parimate praktikate väärtuseks muutmise meetodit, mida saab kasutada tulevikus. Seminarid olid 
suunatud ka projektide teabeedastuse parendamisele ning projekti esimeste tulemuste ja saavutuste 
turustamisele läbi fotograafia kui ühe kapitaliseerimise viisi. Ühe projektide laiemale avalikkusele 
tutvustamise võimalusena esitleti  2013. aastal kavandatavaid programmi üritusi. 

Seminarid panid aluse kapitaliseerimise pilootprojektile ning seejärel jagati temaatilised 
küsimustikud kaheksale programmi meetme 3.1 „Turismi arendamine“ all toetatud projektile. Tagasiside 
ja tulemused koondatakse ning analüüsitakse vastavateemalises uuringus, mida tutvustatakse 
programmi aastaüritusel 2013. aasta juunis. Registreerimine aastaüritusele – konverents ja näitus, 
algab 2013. aasta aprilli alguses. 

 

 

 

Vastavalt programmi ühise seirekomitee otsusele on eraldatud täiendav finantseering suuremahulisele 
projektile “Vientuli piiriületuspunkti rekonstrueerimine ja Brunishevo piiriületuspunkti 
korrastamine”.  Toetuslepingu lisa programmi täiendavaks finantseeringuks summas EUR 2 568 373 
on allkirjastatud Läti Riikliku aktsiaseltsi “Riigi Kinnisvara” poolt 21. märtsil 2013 Riias (Läti). 

Finantseerimine on suunatud piiriületuspunkti Vientuļi edasisele parandamisele vastavalt projekti 

strateegilisele eesmärgile, milleks on piiripunkti muutmine täielikult toimivaks reisijate ja sõidukite 
piiriületuspunktiks tulevikus. Projekti kogumaksumus on  EUR 9 012 817. See sisaldab ENPI rahastust, 
Vene Föderatsiooni kaasfinantseeringut summas EUR 8 368 373 ning Läti Vabariigi kaasfinantseeringut 
riigieelarvest suuruses EUR 644 444, projekti toetuse saajaks on Läti Riiklik aktsiaselts “Riigi 
Kinnisvara”. 

 
 

 
 
Alates 1. aprillist 2013 asus Anna Filatova täitma infojuhi kohustusi ühise tehnilise sekretariaadi 
Pihkva harukontoris Venemaal, asendades ajutiselt Jekaterina Moskalevat. Anna on lõpetanud Pihkva 
Riikliku Pedagoogilise Instituudi Võõrkeelte teaduskonna ning läbinud kraadiõppe Venemaa Riiklikus 
Herzeni nimelises Pedagoogilises Ülikoolis. Tal on akadeemiline kraad filoloogia erialal. Ta on kogenud 

büroo- ja haldusülesannete täitmises, mida tõendab tema eelnev töö Pihkva linna administratsioonis. 
Suulise ja kirjaliku tõlke kogemus tuleneb tema vabatahtlikust tööst. 
 
Täiendava informatsiooni saamiseks palun külastage programme kodulehte www.estlatrus.eu  
 
 

Teie ühine tehniline sekretariaat 

Uus infojuht on alustanud tööd sekretariaadi Pihkva harukontoris 

Läti ja Vene piiripunkti parandamine on saanud täiendava toetuse 

Algas Programmi turismi arendamise projektide kapitaliseerimine 

http://www.estlatrus.eu/

