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10. detsembril 2014 toimus Peterburis (Venemaa) ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö 

programmi 2007-2013 ühise seirekomitee (ÜSK) 9. koosolek, et teha kokkuvõtteid programmi 

senisest elluviimisest ning võtta vastu otsused järgnevaks aastaks ja programmi edasiseks 

elluviimiseks. ÜSK poolt kinnitati 2015. aastaks  programmi tööplaan, teabeedastuse ja nähtavuse 

kava, tehnilise abi eelarve ning muudatused suuremahuliste projektide teabeedastuse ja 

nähtavuse juhendis. ÜSK järgmine koosolek toimub 2015. aastal Lätis.  

  

 

Euroopa Komisjon informeeris Eesti-Läti-Vene piiriülest koostöö programmi, et 

finantseerimislepingu protokoll, mis sõlmitud Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni 

vahel “Eesti-Läti-Vene” piiriülese koostöö programmi finantseerimiseks ja elluviimiseks 

jõustus 8. detsembril 2014. Protokolliga pikendati programmi ja projektide elluviimise tähtaega 

31. desembrini 2015, et tagada 14 pikendatud tähtajaga projekti tõhus elluviimine. 

 

 

 

Jätkamaks uute programmide ettevalmistusi peeti 9. ja 11. detsembril 2014.a. Peterburis 

(Venemaa) Eesti-Vene programmi programmeerimiskomitee 6. koosolek ja Läti-Vene 

programmi programmeerimiskomitee 5. koosolek. Kohtumiste peamine eesmärk oli jätkata 

kõnelusi ning arutelusid Eesti-Vene ja Läti-Vene piiriüleste koostöö programmide 2014-2020 

programmdokumentide  ettevalmistamiseks. Järgmine Eesti-Vene programmi koosolek toimub 

2015.a. märtsis Eestis ning Läti-Vene programmi koosolek 2015.a. aprillis Lätis. 

 

 

 

Detsembris 2014.a. jõudis kavandatud tegevustega lõpusirgele ning astus lõpparuande 

ettevalmistamise etappi kümme Eesti, Läti ja Venemaa vahelist piiriülest koostööprojekti. 

Ühisettevõtmiste ja innuka koostöö tulemusena panustasid 5 kolmepoolset, 3 kahepoolset 

Eesti ja Venemaa ning 2 kahepoolset Läti ja Venemaa vahelist projekti regiooni 

konkurentsivõime tõstmisse kultuuri-, energiasäästu-, turismiarengu- ning kultuuri- ja 

ajaloopärandi säilitamise valdkondades. Arvukad piiriülesed külastused, ühisüritused ja uued 

loodud kontaktid on aluse pannud headele partnerlussuhetele ja arendustegevustele tulevikus. 

2014. aasta lõpuks on oma planeeritud projektitegevused ühtekokku lõpetanud 36 

toetatud projekti 50-st. 

Detsembris lõppenud projektidega on võimalik tutvuda SIIN. 

 

Uus videoklipp esimesest piiriülesest õpilasfirmade laadast, mis korraldati Värskas (Eesti) 

22.novembril 2014.a. kolmepoolse piiriülese koostööprojekti “Rahvuspärand ettevõtluses” 

raames, on nüüdseks valmis ning seda on võimalik vaadata SIIT. 

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

Finantseerimiselpingu protokoll nüüd allkirjastatud  

Toimus Programmi ühise seirekomitee 9. koosolek 

Peterburis peeti kõnelusi kahepoolsete piiriüleste koostöö programmide 

ettevalmistustest  

Lõppevad projektid 

Eesti, läti ja vene õpilasfirmade ühisettevõtmine kajastatud videos 

http://www.estlatrus.eu/eng/news/stpetersburg_hosts_9th_meeting
http://www.estlatrus.eu/eng/news/implementation_of_the_programm
http://www.estlatrus.eu/eng/news/6th_meeting_of_the_joint_progr
http://www.estlatrus.eu/eng/news/5th_meeting_of_the_joint_progr
http://www.estlatrus.eu/eng/news/5th_meeting_of_the_joint_progr
http://www.estlatrus.eu/
http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/Publications/2014/Projects%20ended%20in%20December%202014.pdf
http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/PORTFOLIOS%202ND%20CALL/EST/Portfolio_291_EST.pdf
http://youtu.be/X25M_obx3MI
http://www.estlatrus.eu/

