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3.-4. juunil 2014. a  Gatšinas, Venemaal peetud ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 

aastaüritus tõi kokku ligikaudu 200 osalejat programmi kolmest riigist. Esimesel päeval toimus projekti 

külastus Pavlovskisse, kus avati Suur veekaskaad, mis rekonstrueeriti Eesti-Läti-Vene programmi 

kahepoolse piiriülese koostööprojekti „Maastiku pärlid“ („Landscape pearls“) raames. Veekaskaadi töö 

taastus esmakordselt peale 1850. aastat. Üritust võõrustas Pavlovski riiklik muuseum. 

Konverents „Ühised lahendused Eesti, Läti ja Venemaa piirialade hüvanguks“, mis toimus teisel 

päeval Gatšina palees, keskendus märkimisväärsetele tulemustele, mis saavutatud infrastruktuuri ja 

inimestevaheliste kontaktide arendamise valdkonnas, samuti tulevaste piiriüleste koostöö programmide 

väljavaadetele. Elav projektinäitus „Lapsed projekti keskmes“ tutvustas 20 toetatud projekti tulemusi, 

sh. pakkus informatiivset ja visuaalset ülevaadet 13  lastega seotud koostööprojektist. 

      

Konverentsi ettekanded ja fotogalerii.  

 
 

 

Kolm projekti, mis edendanud inimestevahelist koostööd, on oma tegevustega lõpusirgele jõudnud juunis. 

Kahepoolne piiriülese koostöö projekt „Meditsiinialase informatsiooni ja nõustamise kättesaadavuse 

 (MEDINF), mis ellu viidud Eesti ja Venemaa koostöös, on parandanud telefoni-, interneti- ja edendamine“

teiste IKT lahenduste teel kättesaadavat meditsiinialast nõustamisteenust Eesti ja Venemaa piirialadel. 

Välja töötatud on uued meditsiinialased nõustamise viisid. Projekti raames loodi ning rakendati töösse 2 

meditsiinialase nõustamise kõnekeskust Venemaal (1 Peterburis, 1 Pihkvas), kus töötavad  

koolitatud nõustajad (5 töökohta kummaski keskuses). Eestis on välja töötatud olemasolevatele 

nõustamiskeskustele interneti ja muude IKT vahendite põhised uued meditsiinilise nõustamise 

vormid. Koolitatud on 20 nõustajat Venemaal ja 5 Eestis, et tagada uutele IKT lahendustele 

põhinevate nõustamisteenuste kvaliteet piirialadel. 

Projekt  „Kohalike omavalitsuste arengu toetamine maapiirkondade elukvaliteedi tagamiseks“

(LSG Development) viidi ellu Läti ja Venemaa partnerlusena. Projekt arendas partnerriikide äärealadel 

paiknevate maapiirkondade kohalike omavalitsuste (KOV) süsteemi ning tõstis nende võimekust, panustas 

kommunikatsioonikanalite arendamisse, et saavutada efektiivsem dialoog maapiirkondade kogukondade ja 

administratsioonikeskuste vahel. Koostöös korraldati õppereis Lätti 20-le Venemaa KOV esindajale ning 

koolitusprogramm KOV töötajatele Lätis ja Venemaal, koostati käsiraamat 3 keeles maapiirkondade 

kogukondade vanematele. Projekti raames hangiti häireolukordade kommunikatsiooniseaded 35-le 

maapiirkonna asulale Venemaal Leningradi oblasti Shugosero rajoonis. 

Koostööprojekt (HeCaPrev) Läti ja „Päriliku vähi ennetusmeetmete arendamine Pihkva oblastis“ 

Venemaa vahel tõstis laiema meditsiiniringkonna ja Pihkva oblasti elanikkonna teadlikkust pärilikust 

vähktõvest kui kontrollitavast ja ravitavast haigusest. Projekti raames asutati ja sisustati päriliku vähi 

konsultatsioonikeskus Pihkvas, Venemaal; töötati välja metoodika päritava vähi raviks Pihkva oblastis; 

korraldati kogemustevahetus ning koolitus Pihkva oblasti onkoloogia dispanseri ja Riia Stradinsi Ülikooli 

päritava vähktõve uuringute instituudi vahel.  

 

Gatšinas esitleti ühise piiriülese koostöö saavutusi 

Järgnevad neli projekti on kavandatud tegevused ellu viinud  

http://www.estlatrus.eu/eng/implementation/downloads_2014/annual_event_of_the_programme_
http://www.estlatrus.eu/eng/gallery1/
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Kolmepoolne projekt (E-archive) on esile tõstnud olulise Eesti, Läti ja Venemaaga „Piiriülene E-arhiiv“ 

seonduva informatsiooni ning loonud 4 digitaalset kogu (õpilastoimikud, kirikuraamatud, ajaloolised 

kaardid ja teised isikuandmeid puudutavad dokumendid) tuginedes riiklikele arhiividele ning millele on 

piiramatu juurdepääs kõigil huvilistel. Digitaliseeriti üle 11 000 faili (tekstid, fotod, kaardid jms) ja 

enam kui  500 000 dokumenti tehti kättesaadavaks sihtgrupile Eestis, Lätis ja Venemaal. Töötati 

välja  arhiiviandmetega funktsionaalne digitaalne veebipõhine platvorm http://www.earchive-

estlatrus.eu/web/guest/home ja loodi 1 sisukord ning 1 standardiseeritud andmekogu 

kirjeldus/kataloog  digitaalsele platvormile. Projekt on toetatud programmi prioriteet 2 – ühised 

väljakutsed, raames. 

 

 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 ühine programmeerimiskomitee pidas 5. 

koosoleku 16.-17. juunil 2014 Ivangorodis, Venemaal. 16. juunil külastati Eesti-Läti-Vene programmi 

poolt toetatud kaht projekti Ivangorodi piirkonnas - „Narva/Eesti ja Ivangorodi/Venemaa ajaloolise 

kaldapelase kaitseala arendamise II etapp” (River promenades II) ja  „Narva-Ivangorodi ainulaadse 

piiriülese kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine” (LSP-6). Paikvaatlus pakkus 

osalejatele uusi ideid ning muutis 17. juuni koosoleku arutelud konstruktiivseteks programmi prioriteetide, 

programmi rakendamise struktuuri ja suurte investeeringuprojektide teemadel. Lõplik suurte 

investeeringuprojektide nimekiri, mis sätestatakse programmdokumendis, otsustatakse vastavalt Eesti-

Vene programmile 2014-2020 eraldatavatele eelarvelistele vahenditele.  

 

 

 

Fotokonkurss kuulutati välja 12. juunil ning tähtaeg fotode esitamiseks on esmaspäev, 25. august 

2014. Võistlustöödest valitakse välja 100 enim hääli saanud fotot ning lisaks kuni 50 „jokker“  fotot (mis ei 

pääsenud esimesse, enim hääli saanud gruppi), mida asub hindama 3 liikmeline professionaalsetest 

fotograafidest koosnev žürii, valides välja 3 võidutööd. Võitjatele on välja pandud auhinnad – reis 

Brüsselisse – OPEN DAYS 2014 (Euroopa regioonide ja linnade nädal)  raames oktoobris ja 1000 eurot 

digikaamera varustuseks. 

Konkursi „Euroopa minu regioonis“ eesmärgiks on tuua esile projektide märkimisväärne töö ja 

ettevõtmised, mis ellu viidud üle Euroopa EL rahalisel toel ja uurida nende projektide tähendust 

kohalikele kogukondadele. 

Fotokonkursi üksikasjalikum info on leitav Twitteris #EUmyRegion     

 

 

 
 
 

Ühine Euroopa koostöö päeva tähistamisega saates oma videoklipp, mis kajastab inimestevahelist 

koostööd Euroopas ning võida reis Milanosse, et osaleda Euroopa koostöö päeva avaüritusel!  

INTERACT on välja kuulutanud videokonkursi „Piiriküsimused, piirilahendused“, mis suunatud 

projektidele, programmidele, üksikisikust filmitootjatele, et jagada oma videosid, mis toovad esile  Euroopa 

koostöö tulemused ja selle kasutegurid. Tähtaeg video esitamiseks on teisipäev, 15. juuli 2014.   

Täiendav info  konkursist http://www.ecday.eu/ 

 

 

 

 

 

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

Arengud Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi ettevalmistusprotsessis  

"Euroopa minu regioonis" – esita oma foto! 

 

 

Euroopa Liidu alane videokonkurss – “Piiriküsimused, piirilahendused” 
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