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14. novembril 2014 osales Eesti-Läti-Vene programm Peterburis peetud konverentsil 

„Piiriülene koostöö: Vene Föderatsioon, Euroopa Liit ja Norra“, et tutvustada oma 

resultaate, õnnestumisi ja vahetada kogemusi 2007-2013 programmperioodi elluviimisest ning 

arutada võtmeküsimusi piiriüleseks ja regioonidevaheliseks koostööks Venemaaga järgneval EL 

programmperioodil. Viis ENPI piiriülese koostöö programmi, kuhu kaasatud Venemaa, esitlesid 

üritusel ühist näitust, et anda ülevaade Programmide poolsetest saavutustest läbi videopildi, 

trükiste, reklaammeenete. Osalejate tähelepanu köitis viie ENPI programmi koostöös valminud 

vene ja inglise keelne infoposter `Koostöö võim`, kus kajastatud tulemused ühiste numbriliste 

  näitajatena. Eesti-Läti-Vene programmi fotonäitus ilmestas konverentsisaali.

  

 

Kaks projekti, mis on panustanud piiriregiooni väärtusliku pärandi säilitamisse on kavandatud 

tegevused lõpule viinud novembris. Piiriülene koostööprojekt „Hoida, et mitte kaotada – 

kultuuripärandi kaitsmine“ (Preserve not to lose), mis hõlmas kolme partnerit Eestist, Lätist 

ja Venemaalt aitas kaasa kultuuri- ja looduspärandi  kaitsmisele kolmes riigis. Partnerid 

taastasid ja kohandasid 19 siseruumi mõisakompleksides - Sangaste lossis (Eestis), Balvi 

mõisas (Lätis) ja Dedovitši kultuuripärandi keskuses (Venemaal), korraldasid 3 seminari 

ettevõtlusvõimaluste tutvustamiseks ja 18 töötuba traditsioonilisest käsitööst ja kunstist. 

Koostöös valmis 1 infovoldik projektist ning video traditsioonilisest leivavalmistamisest. Loodi 

3 püsi- ja 11 digitaalset näitust, mis on eksponeeritud partnerriikides.   

Kolmepoolne projekt “Parkide, kui ajaloopärandi lahutamatu osa taastamine” (Green 

Heritage) edendas mõisahoonete parkide haldamist kolmes riigis. Partnerid korraldasid 3 

temaatilist seminari ning 3 vastastikust külastust kogemustevahetamiseks, koostasid 

tegevuskava Vidzeme regiooni (Läti) parkide haldamiseks ja valmistasid ette tehnilise 

dokumentatsiooni Gulbene punase palee (Läti), Rozhdestveno ja Suida (Venemaa) ning 

Sillapää (Eesti) mõisaparkide ja neis asuvate väikeste infrastruktuurielementide tarvis. Koostöös 

anti välja kultuuripärandit kajastav turismikaart ning tutvustati regiooni 3 turismimessil. 

 

 
 

21. – 22. novembril toimus Värskas esimene piiriülene õpilasfirmade laat projekti „Heritage 

Business“ raames. Esimesel päeval peetud konverents keskendus ettevõtlusega seonduvatel 

päevakohalistel teemadel pakkudes inspireerivaid ettekandeid noortele. Õpilasfirmade laat ning 

konkurss ettevõtmise teisel päeval tõi kokku ligikaudu 100 koolinoort ning esitles 22 

õpilasfirmat Setomaalt (Eesti), Ape omavalitsusest (Läti) ning Petseri rajoonist 

(Venemaa). Ürituse vastu tunti elavat huvi külastajate ning meediaväljaannete esindajate 

poolt. Konkursi võitjatele olid välja pandud nutikad auhinnad. Eesti-Läti-Vene programmilt oli 

eraldatud täiendav toetus ettevõtmisele ning õpilasfirmade laadast valmib videoklipp. 

 

 

 

Uus fotogalerii meeleolukatest ettevõtmistest  ja meeldejäävatest hetkedest piiriüleses koostöös on 

kajastatud Eesti-Läti-Vene programmi kodulehe päises                                 alates novembrist.       

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

Lõpusirgele  jõudnud projektid 

 

Programm esindatud 10. rahvusvahelisel piiriülese koostöö konverentsil  Venemaal 

Noored ettevõtjad Eestist, Lätist ja Venemaalt esitlesid oma tooteid ja võistlesid Värskas 

Meeldejäävad hetked programmiüritustest leiavad kajastamist kodulehel 
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