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Kolmas, ühtlasi viimane kahepäevane projektide lõpetamise ning lõpparuandluse teemaline seminar 

peeti Gulbenes Lätis 9.-10. aprillil 2014. Üritus tõi kokku ligikaudu 70 projektide elluviijat 

Eestist, Lätist ja Venemaalt esindades programmi toetusesaajaid ja partnereid 15 projektist. Ühise 

tehnilise sekretariaadi poolsed temaatilised ettekanded käsitlesid projektide lõpetamisega seonduvat. 

Osalejate poolt tõstatatud küsimused puudutasid projekti indikaatoreid, projekti võimalikku 

pikendamist, lõppmakse arvestamist, tööjõukulude abikõlblikkust, paikvaatlusi ning säästetud 

projektivahendite kasutamist. Meeskonnatöö pandi proovile loovharjutustes ning diskussioonides ühise 

arvamuse kujundmaisel projektide jätkusuutlikkuse tagamiseks. 

Ühtlasi viis Gulbene seminar lõpule arvukate seminaride seeria, mis korraldatud Programmi poolt 

toetatud projektidele käesoleval programmperioodil.      

 
 
 

 

24.-25. aprillil peeti Mežotne lossis Lätis 4. ühise programmeerimiskomitee koosolek, et jätkata Läti-

Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 ettevalmistusi. Kohtumisel arutuse all olnud peamised 

teemad seondusid tulevase programmi suuremahuliste investeeringuprojektide, peamiste 

temaatiliste eesmärkide, rahaliste vahendite eraldamise prognoosi ning elluviimise 

tingimustega. Järgmine programmeerimiskomitee koosolek on kavas korraldada k.a. septembri 

keskel Peterburis Venemaal. 

 

 

Aprillis valmis trükis „Projekti märkmeraamat“, mis koondab info 2. taotlusvoorus toetatud 

projektidest ning voldik, kus kajastatud programmi üldinfo ja statistilised andmed programmi 

ning toetatud projektide kohta. Info mõlemas väljaandes on esitletud programmi neljas keeles ning 

trükiseid levitatakse Programmi üritustel ning on samuti kättesaadavad ühise tehnilise sekretariaadi 

kontoritest.  

Informatiivne ning värvirohke uudiskirja eriväljaanne keskendub laste temaatikale ning 

programmipoolsele toetusele lastega seonduvates projektides. Programmi poolt toetatud 50-st 

projektist on 24-s peamine või üks peamistest sihtrühmadest lapsed. 

Trükiste elektroonilised versioonid on kättesaadavad Programmi kodulehel alajaotuses Programm 

(trükised). 

 

 

1.-2. aprillil osalesid Eesti-Läti-Vene programmi ühise tehnilise sekretariaadi infojuhid, esindades 3 

riiki, Brüsselis Belgias toimunud ENPI programmide infojuhtide koostöövõrgustiku 6. kohtumisel, et 

osaleda meediasuhete alasel koolitusel, mida viisid läbi avalike suhete ekspert Jenny Perry ning 

avalike suhete juht Elena Prokhorova. Arutleti võimaluste üle parendada ENPI programmide ja meedia 

koostööd. INTERACT ENPI projekti poolt tutvustati arenguid eelseisva Euroopa koostöö päeva 2014 

ettevalmistustes, mida tähistatakse juhtlause all „Ühised piirid liidavad“ kolmandat korda k.a. 

21.septembril ning selle lähinädalatel.    

 

Seminaril Gulbenes arutleti projektide oodatavate tulemuste ja jätkusuutlikkuse 

üle  

Meediasuhted vaatluse all Brüsselis    

 

Arengud Läti-Vene piiriülese koostöö programmi ettevalmistustes  

Programmi info esitletud kolmes trükises  
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Polina Zaytseva, projektijuht vene keele oskusega, liitus Eesti-Läti-Vene programmi ühise 

tehnilise sekretariaadiga ning alustas tööd peakontoris Riias Lätis k.a. aprilli lõpust. Polina on vastutav 

programmipoolselt projektide juhtimise eest. Polina omandas magistrikraadi geograafias, põhiainega 

majandus- ja sotsiaalgeograafia, 2007. aastal Peterburi Riiklikus Ülikoolis. 2012. aastal täiendas 

haridust ning omandas ettevõtluse eriala magistrikraadi, põhiainega finantsjuhtimises, Alcala ülikoolis  

Hispaanias. Tema ametialane kogemus hõlmab enam kui 5 aastast töötamist Venemaa Teaduste 

Akadeemias regionaalmajanduse alal  teadus- ja analüütika valdkonnas ning ühtlasi on osalenud 

rahvusvahelistes ja EL koostöö projektides, regioonide strateegiliste arengudokumentide välja 

töötamisel. 

Helena Raud alustas tööd Eesti-Vene programmi 2014-2020 ettevalmistamise eksperdina 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Tallinna kontoris 8. aprillist k.a. Keskkooli ning ülikooli õpingud on 

viinud Helena Inglismaale, kus omandas rahvusvaheliste suhete eriala. Magistrikraad on Helenal 

Tallinna Tehnikaülikoolist tehnoloogia valitsemise ja innovatsiooni erialalt. Tema eelnevad 

töökogemused on seotud mitmete strateegiliste ametikohtadega erinevates valitusasutustes Eestis 

ning hiliseim töö seisnes valitsuse küberjulgeoleku poliitika koordineerimises ja juhtimises. 

 

 

Juhindudes uutest tehnoloogiatest on kahe turismiarendamise projekti poolt loodud mobiilirakendused. 

Pakkumaks online tuge reisiplaneerijatele Via Hanseatica turismimarsruudil läbi kolme riigi on projekt 

„VIA HANSEATICA“ loonud uudse mobiilirakenduse. Selle elav ja interaktiivne esitlus leidis aset  

4. aprillil rahvusvahelise turismimessi raames „Piirideta puhkus 2014. Suvi“ Peterburis Venemaal. Via 

Hanseatica rakendus hõlmab mitmeid valikuid nagu Via Hanseatica turismikaart ja info 

turismiobjektidest ning populaarsemad väljendid kohalikes keeltes, juurdepääs eelnevalt 

koostatud Via Hanseatica turismimarsruutidele tuginedes reisijate individuaalsetele huvidele. Via 

Hanseatica reisiplaneerija on kättesaadav aadressidel  www.viahanseatica.info ja 

travel.viahanseatica.info. 

Virtuaalne ringkäik Ludza Liivi ordulossis on mobiilirakendus, mis aitab turistil silmata 

minevikku. See loodi piiriülese koostööprojekti „Ringreis läbi Latgale ja Pihkva“ raames ning 

esitleti esmakordselt 29. aprillil Ludzas Lätis. Uus rakendus võimaldab tahvelarvuti abil näha Ludza 

Liivi ordulossi sise- ja välisilmet, hankida huvitavaid fakte lossi ajaloost ning selle igapäevaelust. See 

on esimene omataoline virtuaalreaalse reaalsuse tehnoloogial põhinev mobiilne giidirakendus 

Baltimaades. Mobiilirakenduse lühitutvustus on kättesaadav aadressil http://vimeo.com/92136504.  

 

Teie ühine tehniline sekretariaat                                       Täiendav info: www.estlatrus.eu

       

  

Uued töötajad programmi meekonnas 

 

Innovaatilised mobiilirakendused toetavad turismiarengut programmi 

piirkonnas  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=info.viahanseatica
http://www.viahanseatica.info/
http://travel.viahanseatica.info/map/

