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Programmi aastaüritusel tutvustatakse Eesti, Läti ja Vene riiklike asutuste poolt esmakordselt kaht uut 
piiriülese koostöö programmi, mis on kavas tulevase Euroopa naabrusinstrumendi 2014-2020 
raames – ENI Eesti-Vene piiriülese koostöö programm ja ENI Läti-Vene piiriülese koostöö 

programm. 

 
 

 

Ligikaudu 200 osalejat on registreerunud Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi aastaüritusele, 
mis toimub 10.-11. juunil k.a. Siguldas. Ürituse teeb osalejatele atraktiivseks asjaolu, et see on 

keskendunud turismi arengule Programmi territooriumil. 

Teisipäeval, 11. juunil algusega kl. 10.00 kutsub vabaõhunäitus „Naudi Hansateed läbi Läti, Eesti ja 
Venemaa!“ tutvuma improviseeritud Via Hanseatica turismiteega ning seda ühes ainsas kohas – Liivi 
ordulinnuses Siguldas (Pils tn.18). Kavas - teie enda ainulaadne „reis“ Riiast Peterburgi, ansambel „Auli“ 
(Läti) esituses torupilli- ja trummimuusika, väljapanek uhiuuest murdmaasuusarajast Siguldas ja Koiva 
rahvuspagis, külaliseksponaatidena Jääajakeskus ja AHHAA Teaduskeskus ning Narva-Jaanilinna 
kindlused Narvast ja Jaanilinnast, jaamaülem ja Aleksander Puškini lapsehoidja Gatšinast, fotonäitus 

„PHOTO YOUTH“. 

Näitusel osaleb ligikaudu 20 projekti, et tutvustada omi plaane, töid ja tulemusi, sealhulgas esitletakse 8 

turismiprojekti saavutusi, mida on Programmist toetatud 14,5 miljoni euroga. 

 

 

2013. a. mais allkirjastati viie projekti toetuslepingud 2. taotlusvooru raames. Nende projektide 
toetamisega edendab Programm temaatilisi valdkondi nagu taastuvenergiaallikad Eestis ja Venemaal, 

elustandardite parandamine, koostöö kultuuri, spordi, hariduse ja tervishoiu valdkonnas, rohelise pärandi 
säilitamine, kirjandusliku ja kunstilise potentsiaali parendamine Lätis ja Venemaal ning kultuuri- ja 
ajaloopärandi säilitamine Lätis, Eestis ja Venemaal. 

 

 

Ühine tehniline sekretariaat pakub jätkuvalt tuge uute projektide toetusesaajatele ja partneritele, mis on 

teises taotlusvoorus toetuse saanud. Kahepäevane seminar toimus Rakveres 23.-24.mail k.a.  

Seminaril oli enam kui 50 osalejat Eestist, Lätist ja Venemaalt esindades 10 projekti. Üritusel tutvustas 
ühine tehniline sekretariaat teemasid, mis seotud projekti lepinguliste kohustuste, partnerluse, 
finantsjuhtimise ning kulude abikõlblikkuse, hangete ja teabeedastusega.  

  
Täiendava info saamiseks palun külastage Programmi kodulehte www.estlatrus.eu 
 
 

Teie ühine tehniline sekretariaat 

Mais 2013 allkirjastati järgmised 5 toetuslepingut  

Vabaõhunäitus “Naudi Hansateed läbi Läti, Eesti ja Venemaa!” 

Tutvustatakse kaht tulevast ENI programmi 

Seminar 2. taotlusvooru toetusesaajatele ja partneritele Rakveres, Eestis 


