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Käesoleva aasta märtsis on järgnevad kolm esimese taotlusvooru projekti oma tegevused lõpule 

viinud. Kaks kahepoolset piiriülese koostöö projekti panustasid turismi arengusse. Narva (Eesti) ja 

Ivangorodi (Venemaa) koostöös arendati välja ajalooline promenaadide ala Narvas ja Ivangorodis 

ning edendati Eesti ja Vene piiriregiooni arengut projekti „Narva/Eesti ja Ivangorod/Venemaa 

ajaloolise jõeäärse kaitseala arendamise II etapp“ („Jõepromenaadid II“) raames. Projekt „Tuur läbi 

Latgale ja Pihkva“ („Tuur“) pani aluse Latgale ja Pihkva regioonide turismisektori 

koostöövõrgustikule ning ühiselt loodi ja tutvustati 5 uut: maapiirkondade-, sakraal-, 

kunsti-, kultuuri- ja ökoteemalist turismimarsruuti. Teostati 24 väiksemat infrastruktuuri 

arendustööd Latgale regiooni ja Pihkva oblasti veekogude ümbruses, rajati laste mänguvaljakuid. 

Kolmas projekt, „Piiriülese kogemuse vahetamine kvaliteetse erihariduse täiustamiseks“, panustas 

inimestevahelise koostöö edendamisse Eestis ja Venemaal ning partnerite koostöös tõsteti 

erihariduse (kõneteraapia) kvaliteeti läbi kõneteraapiaalaste koolituste ning partnerriikide 

piiriülese kogemuste vahetamise.     

  
 

Ligikaudu 90 osalejat 20 projektist võttis osa teisest kahepäevasest projektide lõpetamist ning 

lõpparuandlust käsitlevast seminarist, mis toimus 19.-20. märtsil Pihkvas, Venemaal. Ettevõtmist 

korraldas Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2007-2013 ühine tehniline sekretariaat, et 

pakkuda tuge projektidele programmi nõuete täitmisel projektitegevuste lõppetapis. 

Osalejate poolt seminaril tõstatatud küsimused puudutasid eelkõige projektimuudatuste korraldamist, 

programmi logo nõuetekohast kasutamist ning eelarvelisi üksikasju, rahaliste vahendite  üleviimist 

partnerite eelarvesse ning kokkuhoitud eelarveliste vahendite kasutamist. Ühised praktilised 

harjutused tugevdasid projektimeeskondi ning panustasid projektijuhtimisalase kompetentsuse 

tõstmisse. 

 

 

Jätkuvad Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 ettevalmistused ning neljas ühise 

programmeerimiskomitee koosolek peeti 4. märtsil 2014. a Izborskis, Venemaal. Arutelude  

keskpunktis olid teemad: 

- Peterburis toimunud ühise Eesti – Vene sidusrühmade esindajate seminari tulemused ning 

programmi temaatiliste eesmärkide üldine heakskiit; 

-  algsed teemad piiriülesteks suuremahulisteks infrastruktuuriprojektideks; 

-  tulevase programmi juhtimispõhimõtted. 

Järgmine  Eesti-Vene  programmi  ühise programmeerimiskomitee koosolek on kavas korraldada  17. 

juunil 2014.a Ust-Lugas, Venemaal. 

 
 

 

ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2007–2013 aastaüritus “Ühised lahendused 

Eesti-Läti-Vene piiriala toetuseks“ toimub sel aastal 3. – 4. juunil Gattšina palees Gattšinas 

Leningradi oblastis Venemaal. Üritus keskendub projektidel, mille otsene sihtrühm on lapsed, 

noored ja lastega pered ning ka taristu arendus- ja renoveerimistegevustel programmi territooriumil. 

Online registreerimine aastaüritusele avatakse programmi kodulehel aprilli alul.  

 

Teie ühine tehniline sekretariaat                     www.estlatrus.eu 

Projektid jätkavad oma lõppeesmärkide saavutamist   

Aastaüritus tõstab esile projektide ja programmi saavutused 

Lõpparuandlusega seonduv temaatika on projektide elluviijatele huvipakkuv  

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi ühine programmeerimiskomitee kohtus  

Izborskis, Venemaal 

http://www.estlatrus.eu/

