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Avalikud arutelud toimusid 5. novembril 2013 Peterburis, mil korraldati mõttevahetus Eesti-
Vene ja Läti-Vene piiriüleste koostöö programmide 2014-2020 prioriteetide üle. Aruteludes 
osales 38  Vene Föderatsiooni esindajat Peterburist, Pihkva ja Leningradi oblasti administratsioonidest, 

projekti partnerid käimasolevast Eesti-Läti-Vene piiriülesest koostöö programmist ning erinevate 
valdkondade esindajad (haridus, teadus, tervishoid, ökoloogia jne). 
 

 

 
Välja selgitamaks teemade prioriteedid, peamised väljakutsed, vajadused ühistegevusteks ja erinevate 
sidusrühmade huvid järgmisel rahastusperioodil Eesti-Vene programmi piiriregioonides, peeti Eestis 4 
temaatilist seminari: „Keskkonnakaitse ja säästev areng“ Tartus, „Kiired transpordiühendused 

ja sujuv piiriületus“ Tallinnas, „Majanduse areng, ettevõtlikkus, tööhõive ja turism“ Pühajärvel ja  
„Sotsiaalne areng (haridus, kultuur, sport, tervishoid, sotsiaalvaldkond, haldussuutlikkus, 
koostöö kohalike omavalitsustega)“ Narva-Jõesuus. 
Eesti seminaridel osalejad olid asjaomaste valdkondade eksperdid ja esindajad programmi territooriumilt, 
potentsiaalsed toetusesaajad ja kaasatud partnerid riigi, maakonna ja kohaliku omavalitsuse tasandilt 
ning mittetulundusühendused.   
 

 
 
 
Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 teine ühise programmeerimiskomitee 

koosolek peeti 8. novembril Jurmalas (Läti). Koosolekut juhtis Dace Grūberte, Läti Vabariigi 
keskkonnakaitse- ja regionaalarengu ministeeriumi asekantsler.  

Kohtumisel arutatud põhiteemadeks olid Lätis toimunud teematilise seminari  ja Venemaal peetud avaliku 
arutelu tulemuste tutvustus, mõttevahetus suuremahuliste projektide osas, ettepanekud programmi 
temaatiliste eesmärkide/prioriteetide osas, programmeerimise tööplaani ja ajakava täpsustamine. 
Järgmise ühise programmeerimiskomitee koosoleku korraldaja on Vene Föderatsioon ning see 
toimub  2014. aasta veebruaris Venemaal. 
 

 
Laupäeval, 30. novembril 2013, ajal, mil lumi polnud jõudnud veel Lätti,  avati Siguldas (Läti) 
spordi- ja aktiivse vabaajakeskuses Ida-Euroopa esimene 1,25 km rajaaluse jahutusega 
murdmaasuusarada.  
Rajaaluse jahutusega suusaraja ehitamine sai võimalikuks tänu piiriülesele koostööprojektile „SVC 
Activetour“. Projekti kaasrahastas  ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 570 600 euroga.  
Kunstlumest murdmaasuusarada võimaldab tänu raja all olevale külmutussüsteemile  alustada 
suusahooaega varem ning vastavad tingimused säilivad  ka muutuvates ilmastikuoludes. 

 

 
25.-27. novembril 2013 toimusid kolm identset seminari, et tutvustada toetatud projektidele 
lepinguliste kohustuste, kulude abikõlblikkuse ja kulude kontrolliga seonduvat ning nõudeid 
raamatupidamise arvestusele ja aruandlusele. Seminarid leidsid aset järjestikku Riias (Lätis), 
Tartus (Eestis) ja Pihkvas (Venemaal). 
Projekti ekspertidel ja audiitoritel oli suur huvi seminaride vastu. Muuhulgas esitati küsimusi 

valuutavahetuskursist tingitud kahjude kohta, erinevustest väikeste ja suurte projektimuudatuse vahel, 
aruandlusest,  teabeedastuse- ja nähtavuse nõuete järgimisest raamatupidamisdokumentidel ning 
programmi logo kasutamisest projekti meenetel. Huvipakkuvateks küsimusteks olid ka  ekspertide 
lepingutega seonduv.  

 

Teie ühine tehniline sekretariaat  

Esimene rajaaluse jahutusega suusarada Ida-Euroopas avati Siguldas 

Audiitoritele suunatud seminarid 

Tulevaste programmide avalikud arutelud Venemaal 

Läti-Vene piiriülese koostöö programmi teine ühise 

programmeerimiskomitee koosolek toimus Jurmalas 

Tulevase programmi teemaseminarid Eestis 


