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Ühine tehniline sekretariaat korraldas ümarlaua diskussiooni juhtpartnerite projektijuhtidele, et 

vahetada infot ning parimaid kogemusi projekti lõpparuandluse koostamisest ja projektide lõpetamisega 
seonduvatest küsimustest. Arutelud toimusid 23. jaanuaril Riias, Lätis ja 29. jaanuaril Peterburis, 
Venemaal ning käsitleti teemasid paikvaatlustest, tegevuste elluviimise tähtaegadest, maksete 
teostamisest, aruannete esitamisest, sagedasematest riskidest projekti lõpetamisel, projekti partnerluses 
esinevate problemaatiliste küsimuste lahendamisest. 
Kolmas samalaadne ümarlaud peetakse 7. veebruaril Tartus, Eestis. Diskussioonide käigus 

määratletakse olulisemad teemad ning need leiavad kajastamist k.a. kevadel toetatud projektidele 
korraldatavatel 2-päevastel projekti lõpetamist käsitlevatel seminaridel Eestis, Lätis ja Venemaal. 
 
 
 

Trükivalgust nägi teine Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi trükis suuremahulistest projektidest. 
Viis suuremahulist projekti leiavad tutvustamist raamatus, mis koosneb 112 värvilisest leheküljest 

ja annab ülevaate kavandatud eesmärkidest, planeeritud töödest ning oodatavatest tulemustest inglise, 
eesti, läti ja vene keeles. Samuti on ilmekalt kajastatud projektide tööde vahetulemused mitmete 
värviliste fotode näol. Trükise elektrooniline versioon neljas erinevas keeles on kättesaadav  
programmi kodulehel http://www.estlatrus.eu/eng/programme/publications_amp_logo/publications.  

 

 

Positiivne tagasiside saadi projektide elluviijatelt läbi info- ja teabeedastust puudutava 
küsimustiku, mis viidi läbi 2013.a. lõpus. Uurimus teostati, et hinnata Programmi poolt läbi viidud 

teabeedastuse tegevuste kasulikkust alates aastast 2010 ning sihtrühma rahulolu sellega, samuti, et 
koondada ettepanekud Programmi elluviimise täiustamiseks ja teabeedastuse alaste tegevuste 
efektiivsuse tõstmiseks aastal 2014. Hangitud andmeid ja ettepanekuid tutvustatakse ka tulevaste Eesti-
Vene ja Läti-Vene piiriüleste koostöö programmide ühistele programmeerimiskomiteedele, et aidata 
kavandada sobivaid meetodeid ja vahendeid uue programmperioodi 2014-2020 programmide edukaks  
rakendamiseks. Küsimustiku tulemused andmetabelite kujul on avaldatud Programmi kodulehel 

uudiste rubriigis www.estlatrus.eu    

 
 

2014 aasta esimesel kuul korraldati Peterburis kaks ühist teemaseminari. 21. jaanuaril kohtusid 
Läti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni ning 22.jaanuaril Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni esindajad, et 
jätkata Läti-Vene ja Eesti-Vene CBC programmide 2014-2020 ettevalmistusprotsessiga. Kohtumiste 
käigus tutvustati ja arutati ühiselt juulis Lätis ja novembris Eestis peetud teemaseminaride ning 

novembris Venemaal toimunud avaliku arutelu tulemusi, mis annab platvormi edasiseks 
programmeerimise protsessiks.  
Kohtumistel osalejad olid riiklike-, regionaalsete- ja kohaliku tasandi asutuste ning MTÜ-de esindajad  

kolme riigi programmi territooriumidelt ning esindatus riikide lõikes oli vastavalt: Läti - 12, Eesti – 28, 
Venemaa – 51.  
 
 

 
26.-27. veebruar 2014 - seminar toetusesaajatele ja partneritele, Pühajärve, Eesti  
19.-20. märts 2014-  seminar toetusesaajatele ja partneritele, Pihkva, Venemaa 
 9.-10. aprill 2014 - seminar toetusesaajatele ja partneritele, Gulbene, Läti 
 3.- 4. juuni 2014 - programmi aastaüritus, Gatšina palee, Gatšina, Leningradi oblast, Venemaa  
21. september 2014 ja lähikuupäevad – Euroopa koostöö päev 2014, Eesti, Läti, Venemaa 
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