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3.-4. juunil 2014. a toimub Eesti-Läti-Vene programmi aastaüritus “Ühised lahendused Eesti-

Läti-Vene piiriregiooni hüvanguks” Gatšina palees, Gatšinas, Leningradi oblastis, Venemaal. Üritus 

keskendub programmipoolsele toetusele piiriala sotsiaalmajanduse arengusse. Ettevõtmise 

raames Gatšina palees toimuv projektinäitus „Lapsed projekti tähelepanu keskpunktis“ ja 

programmi uudiskirja eriväljaanne tõstavad esile lastetemaatikaga seonduvate projektide ja 

tegevuste koondtulemused. 2014. aasta on Leningradi oblasti kuberneri poolt kuulutatud laste 

aastaks.  

 
 

Järgmised kolm esimese avatud taotlusvooru projekti on oma kavandatud tegevused lõpule viinud k.a. 

mais. 

Kaks kahepoolset piiriülest projekti on arendanud inimestevahelist koostööd. Projekt „HIV leviku 

sotsiaalsete tagajärgede vähendamine Eestis ja Leningradi oblastis Venemaal“ („Helping to 

live“), mis ellu viidud Eesti ja Venemaa vahelises koostöös, on välja arendanud sotsiaal-

psühholoogilise tugisüsteemi inimestele Eesti ja Leningradi oblasti piiriregioonis, kes on nakatunud 

HIV-i/AIDS-i. Loodud on 2 sotsiaalset tugikeskust sihtrühmale – 1 Narvas ja 1 Peterburis ning 

korraldatud erinevaid koolitusi tugikeskustes töötavatele inimestele ja kohalike omavalitsuste, MTÜ-

de, meditsiiniasutuste sotsiaaltöötajatele Leningradi oblastis ja Ida-Eestis. Pakkumaks 

professionaalset abi HIV/AIDS-iga inimestele  on läbi viidud vastastikuseid kogemustevahetusi kahe 

riigi spetsialistide vahel.  

Eesti ja Vene koostööprojekt „Jalgpalliga läbi riikide“ (CCF) on täiustanud sportimisvõimalusi 

Narvas ja Petseris (Venemaa) ning panustanud kultuuridevahelise dialoogi arendamisse läbi spordi. 

Piiriülese koostöö tulemusena rekonstrueeriti 2 jalgpalliväljakut – 1 Narvas ja 1 Petseris, korraldati 

koolitusi treeneritele ja kohtunikele ning lastele ligi 600 matši ja 4 nädalast spordilaagrit kahe 

aasta jooksul. 

Piiriülene projekt „Integreeritud intelligentne platvorm piiriüleste looduslik-tehnoloogiliste 

süsteemide seireks“ („INFORM“), mis viidi ellu Läti ja Vene koostöös programmi prioriteedi ühised 

väljakutsed raames, on välja töötanud ühise universaalse intelligentse platvormi, et ühendada 

Vene ja Läti spetsialistide jõupingutused looduskeskkonna kaitses, tuginedes integreeritud kosmos-

maa seirele. Projekt keskendus temaatilisele probleemile - piiriüleste looduslik-tehnoloogiliste 

süsteemide integreeritud seirele ja kontrollile reaalajas tava- ja hädaolukordades, tuginedes 

heterogeensetele andmetele, mis saadud kosmosest ja maapealsetest rajatistest. 

 

 
 

 

17 mail k.a. toimus Tallinnas Eesti-Vene programmi 2014-2020 tööseminar. Ettevõtmine, mis oli 

juhitud ja modereeritud ENPI INTERACT ekspertide poolt, keskendus uue programmperioodi 

väljakutsetel ja prioriteetidel. Ühepäevase seminari tulemused koondatakse ettevalmistamisel 

olevasse programmdokumenti ning esitletakse 2014.a. juunis toimuval koosolekul Eesti-Vene 

programmi ühisele programmeerimiskomiteele.   
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