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Juulis ning augustis jõudsid lõpusirgele kolm projekti.  

Kolmepoolse piiriülese koostööprojekti „Räpina, Vilaka ja Petseri kultuuri- ja 

loomemajanduskeskuste arendamine“ („PROMOTING HERITAGE“) raames parendati 

juurdepääsu kultuuri- ja ajaloopärandile nii kohalikele elanikele kui ka turistidele. Renoveeriti 

ja sisustati 3 ajaloolist hoonet, kuhu loodi kultuuri- ja loomemajanduskeskused Räpinas 

(Eesti), Vilakas (Läti) ja Petseris (Venemaa). Petseri rajoonis korraldati 3 folkloori 

ekspeditsiooni, mille tulemused koondati brošüüri, mida trükiti 2000 eksemplaris vene ja 

inglise keeles ning partneromavalitsustes toimus 3 töötuba. Projekti PORTFOOLIO. 

Läti ja Venemaa vaheline koostööprojekt „Koostöö teatri- ja muusikakunsti arendamises“ 

(„Culture arts“) tugevdas koostööd Limbaži, Salacgriva (Läti) ja Volhovi (Venemaa) 12 

kultuurikollektiivi vahel. Partnerid korraldasid 8 eraldi ning 2 ühist teatrietendust ja 6 

teatrifestivali Venemaal ja Lätis. Partnerriikides viidi läbi arvukalt õpitube, loenguid ning 9 

erinevas muusikastiilis kontserti ja 6 muusikafestivali. Renoveerimistöid teostati  Volhovi 

teatrikeskuses ning täiustati 3 orkestri varustust. Projekti PORTFOOLIO. 

Kahepoolne projekt „Unikaalse Eesti-Vene kindlustuste ansambli kui ühtse turismitoote 

arendamine. II etapp. / EstRusFortTour-2" („EstRusFortTour-2“) panustas 

turismiarengusse Eesti – Vene piirialal läbi turismitaristu parendamise ning täiustas 

juurdepääsu Narva ja Ivangorodi kindluste ansamblile. Rekonstrueeriti juurdepääsuteed, loodi  

innovatiivne turismiteenus – ühtne audiogiid Narva ja Ivangorodi kindlustega tutvumiseks, 

töötati välja teenuse ühine turundusstrateegia. Projekti  PORTFOOLIO. 

 

 
 

Juulis korraldati 3 konsultatsiooni ja ümarlaua diskussiooni toetatud projektide audiitoritele.      

2. juulil osalesid Tartus Eesti partnerite audiitorid, esindades 10 projekti, 3. juulil Riias 

osalesid Läti partnerite audiitorid, esindades 9 projekti ning 17. juulil Peterburis olid 

esindatud Vene partnerite audiitorid 6 projektist. 

Sekretariaadi meeskond Riiast ja harukontoritest tutvustas toetuslepingu lisas VII sätestatud 

tingimusi, õigusraamistikku, projekti teabeedastuse ja nähtavusega seonduvat ning saavutatud  

tulemuste tõendatavuse olulisust, samuti võimalikku toetust sekretariaadi ja teiste kaasatud 

osapoolte poolt. 

  

 

 

Kõigi 50 toetatud projektide portfooliod on tõlgitud vene keelde ning avaldatud 

programmi kodulehel. Eesti ja läti keelde on tõlgitud portfooliod, kus projekti on kaasatud 

partnerid Eestist ja/või Lätist. Projektide portfooliotega 4 keeles on võimalik tutvuda siin: 

inglise keeles, eesti keeles, läti keeles, vene keeles.  

 

 

 

Audiitorid osalesid konsultatsioonidel kolmes riigis  
 

Projektide viljad  

Projektide portfooliod on avaldatud neljas keeles  

http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/project_files/Portfolio_016.pdf
http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/project_files/Portfolio_106.pdf
http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/project_files/Portfolio_103.pdf
http://www.estlatrus.eu/eng/programme/publications_amp_logo/project_portfolios
http://www.estlatrus.eu/eng/programme/eestikeelne_info/info_projektidest_
http://www.estlatrus.eu/eng/programme/informacija_latviski/informacija_par_projektiem
http://www.estlatrus.eu/eng/programme/informacija_na_russkom/informacija_o_proektah
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Toredamad hetked meeleolukast projektinäitusest „Lapsed projekti fookuses“, mis toimus 

4. juunil Gatšina palees, Gatšinas Eesti-Läti-Vene programmi 2014.a aastaürituse raames on 

koondatud videoülevaatesse ning seda on võimalik vaadata SIIT. 

 

 

 

“Ühised piirid liidavad” – 21. septembril ning selle lähipäevadel tähistatakse kolmandat aastat 

Euroopa koostöö päeva. 

Programm tutvustab Euroopa koostöö päeva plakatit – programmi saavutused on 

koondatud ja tulemused esitletud faktiliste andmete ning visuaalsete materjalidena värvilisel 

plakatil, mida levitatakse k.a. septembris. 

EstRusFortTour-2  projekti  fotot  esitletakse  EL  

naabrusinstrumendi      infokeskuse      fotonäitusel  

„Naabruse   näod“,  mis   toimub  Brüsselis  (Belgia)  

Schumani   infopunktis  k.a. septembris - oktoobris.  

See   on    auhinnaks   ENI  infokeskuse korraldatud  

fotokonkursil      osalemise    ning    publikupreemia  

võitmise eest.  

Euroopa       koostöö      päeva      videokonkursi 

„Piiriküsimused,   piirilahendused“,   mis    korraldati  

INTERACT   programmi   poolt,  võitjad on  selgunud.  

Konkursil  osales   enam  kui   90  videoklippi,  sh. 4   

videot,  mis   esitati  Eesti – Läti – Vene  programmi  

poolt. 

Programm    korraldab     ühised    heakorratööd 

koostöös  projektiga    „Hoida,  et    mitte  kaotada  –   

kultuuripärandi    kaitsmine“     kolmes     riigis,     et   

panustada kultuuripärandi säilitamisse. Üritused toimuvad: 

  13. september - Sangaste loss, Sangaste, Valga maakond, Eesti  

  25. september – Dedovitši keskraamatukogu –  kultuuripärandi keskus,  Dedovitši, Pihkva  

                             oblast, Venemaa 

  30. september – Balvi mõisa aed ja Balvi omavalitsuse muuseum, Balvi, Balvi kihelkond, 

                             Läti 

Ole osa sellest! Ühine meie tegemistega või algata enda ettevõtmine, et tähistada Euroopa 

koostöö päeva! 

 

 

Teie ühine tehniline sekretariaat       

      Täiendav info:  www.estlatrus.eu 

Programm tähistab Euroopa koostöö päeva  

 

  

Video tagasivaade Gatšinas, Venemaal toimunud projektinäitusele  

http://www.estlatrus.eu/eng/programme/publications_amp_logo/videos_
http://www.estlatrus.eu/eng/news/1
http://www.ecday.eu/news/announcement-winners-european-cooperation-day-2014-video-contest/
http://www.estlatrus.eu/

