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Kolm meeleolukat päeva kultuuriprogrammi ja ühistegevustega, mis algatatud Eest-Läti-Vene 

programmi poolt, tähistasid Euroopa koostöö päeva 2014 Eestis, Lätis ja Venemaal ning tõid kokku 

arvukalt osalejaid. Et pöörata tähelepanu ning panustada piiriregiooni kultuuri- ja ajaloopärandi 

kaitsmisse  peeti ühistalguid. Ettevõtmised algasid Sangastes (Eestis) 13. septembril ning jätkusid 

Dedovitšis (Pihkva oblastis, Venemaal) 25. septembril ja Balvis (Lätis) 30. septembril. Üritused 

korraldati koostöös projektiga „Kaitsta, et mitte kaotada“ ning need avasid pidulikult ka uued projekti 

raames valminud objektid ja tööd - digitaalsed näitused, mis on innovatiivne viis ajaloopärandi 

edastamiseks nooremale põlvkonnale ja renoveeritud ajaloolised hooned kõigis kolmes asukohas.  

  

tembris jõudsid kavandatud tegevustega lõpusirgele kolm programmi poolt toetatud projekti.  Sep

Kolmepoolne koostööprojekt „Liiklussüsteemi võimekuse suurendamine EE-LV-RU 

rahvusvahelise tähtsusega transpordikoridorides“ („ESTLATRUS TRAFFIC“), mis hõlmas 14 

partnerit, parandas piiriregiooni liiklusturvalisust. Projekt aitas kaasa teede infrastruktuuri 

parandamisele 12 Eesti, Läti ja Vene asulas, mis paiknevad strateegilistel transpordikoridoridel, 

ehitati välja 6 liikluslinnakut Karsavas, Rezeknes (Läti), Pihkvas, Krasnogordoskis, Põtalovos 

(Venemaa) ja Võrus (Eesti), viidi läbi 4 rahvusvahelist liiklusohutuse kampaaniat, korraldati 

piiriüleseid õppevisiite ning rahvusvahelisi liiklusohutusealaseid foorumeid. Projekti  PORTFOOLIO

Projektis „Loodushariduse edendamine kui efektiivne vahend teadlikkuse tõstmiseks“ 

(“People with nature”) osales 11 partnerit Eestist, Lätist ja Venemaalt ning selle raames viidi ellu 

arvukalt ühiseid loodusharidusalaseid ettevõtmisi ning töötati välja ühtne lähenemine ja 

kontseptsioon projekti regiooni loodushariduskeskuste (LHK) juhtimiseks ja arendamiseks. Piiriülese 

koostöö käigus renoveeriti ja sisustati 14 LHK-st, heakorrastati ümbrused ning loodi mobiilne 

LHK, mis tehtud kättesaadavaks kohalikele elanikele, tõsteti teadmisi loodushariduse meetoditest, 

valmistati ette kasulikud õppematerjalid ja arendati välja 2 kodulehte. Projekti  PORTFOOLIO

Piiriüleses koostööprojektis „Peipsi- ja Pihkva järve, Lämmijärve, Saadjärve ja Veskijärve 

veemajandamise projekt“ („Emajõe-Pskov WMP“) oli kaasatud 5 asutust Eestist ja Venemaalt. 

Partnerid panustasid  Peipsi järve basseini mageveevarude kestlikusse majandamisse ja kaitsesse. 

Loodi tehniliste võrgustike geograafilised infosüsteemid (GIS), koostati Eesti partnerite 

ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste tehnilised projektid, mis on aluseks edasistele 

ehitustöödele, samuti rekonstrueeriti 2 heitveejaama Eestis ja Venemaal, ehitati 2 

veetöötlusjaama ja paigaldati 4156 m ulatuses kanalisatsioonitorustikke Eestis ja Venemaal. 

Projekti  PORTFOOLIO

 

 
 

ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi poolt on 2011 ja 2012 aastatel ühtekokku 

eraldatud toetusi 50-le projektile. Nüüd on  tulemused projektide kasusaajatest koondatud ja 

arendatud objektid kokku loetud ning faktilised tulemused piiriülesest koostööst Eesti, Läti ja 

Venemaa vahel esitletud uues videoklipis. Vaata ja naudi ENPI Eesti-Läti-Vene programmi videot!   

 

 

Ühise tehnilise sekretariaadi poolt koostatakse iga lõpule jõudnud projekti kohta saavutatud  

tulemusi kajastav spetsiaalne infoleht. Esimesed viis infolehte on avaldatud Programmi kodulehel 

ning järgnevad lisanduvad jooksvalt. Kokkuvõtva kajastuse eesmärk on täiendada projektide 

portfoolioid ülevaatega reaalsetelt saavutatust ning edastada infot lühidalt ja informatiivselt koos 

pildimaterjaliga.    

 

Teie ühise tehnilise sekretariaadi meeskond                         Täiendav info:  www.estlatrus.eu

Järgnevad kolm projekti on oma püstitatud eesmärgid saavutanud 

 

Koostöörõõm leiab kajastamist Programmi uues videoklipis  

 

Euroopa koostöö päev 2014 andis panuse kultuuripärandi säilimisse 

 

Projektide lõpptulemused koondatakse infolehtedele   

 

http://www.estlatrus.eu/eng/news/sangaste_polka_brandnew_winter
http://www.estlatrus.eu/eng/news/dedovichi_russia__met_the_euro
http://www.estlatrus.eu/eng/gallery1/european_cooperation_day_2014_2
http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/project_files/Portfolio_109.pdf
http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/project_files/Portfolio_156.pdf
http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/project_files/Portfolio_013.pdf
http://vimeo.com/104611793
http://www.estlatrus.eu/

