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Esimene kolmest identsest seminarist projektide lõpetamisest ja lõpparuandlusest, mis suunatud ENPI 

Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi toetatud projektide juhtpartneritele ja partneritele,  

toimus 26. – 27. veebruaril 2014.a. Pühajärvel, Eestis. Huvi oli suur ning kokku osales sellel 

ligikaudu 80 projektide esindajat Eestist, Lätist ja Venemaalt. Seminaril käsitletavad teemad 

tuginesid eelkõige eelnevalt juhtpartneritele korraldatud ümarlauanõupidamistel väljatoodule, nagu 

lepingulised kohustused ja projektide paikvaatlused, teabeedastus ja väljundite kajastamine, nõuded 

ehitustöödele, partnerlus ja partnerite kohustused, finants- ja sisuaruandlus. Osalejate poolt olid 

hinnatud praktilised harjutused, võimalused partneritega koostööks ning individuaalsed 

konsultatsioonid.  

 
 
 

Viies infojuhtide võrgustiku kohtumine toimus 4. – 5. veebruaril 2014.a. Tallinnas (Eesti), 

kus 10 ENPI piiriülese koostöö programmi hulgas oli esindatud ka Eesti-Läti-Vene programm. 

Infojuhtide võrgustiku kohtumisel arutati käesolevaks aastaks kavandatud tegevusi ja väljakutseid. 

INTERACT ENPI poolt tutvustati kohtumisel ENPI piiriüleste koostöö programmide info- ja 

teabeedastuse kavade võrdlevat analüüsi ning selle tulemusi ja  parimat praktikat, mida kasutatakse 

uue teabeedastuse juhendi koostamiseks ENI piiriüleste koostöö programmide 2014-2020 tarvis. 

Programmide saavutused ning projektitulemuste turundamine, uue programmperioodiga seonduva 

info edastamine – need olid peamised teemad, mida käsitleti mitmetes töötubades.  

 

 
Kahepoolne turismiarenguprojekt „Kitsarööpmelise raudtee ajaloo uurimine“ Türi Vallavalitsuse 

(Eesti)  ja MTÜ “Imperatorskii Vokzal” (Venemaa) vahel viis oma planeeritud tegevused lõpule 

veebruaris ning panustas seeläbi Eestis ja Venemaal kitsarööpmelise raudtee ajalooga tegelevate 

organisatsioonide ja huvigruppide kokkuviimisesse. Partnerid töötasid välja ühised turismitooted ja 

teenused, kiitsid heaks turismistrateegia ning panid aluse koostöövõrgustikule, et Türil ja 

Peterburis luua muuseum ja väljapanek kitsarööpmelise raudtee ajaloost. Anti välja kitsarööpmelise 

raudtee ajaloole pühendatud raamat „Rongiga Peterburist Tallinnasse“ vene ja inglise keeles, 

mille autoriks on populaarne Eesti ajakirjanik ja kirjanik Tiit Pruuli. 

 

 

 

Jätkati Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 ettevalmistustega, milleks peeti k.a. 3. – 4. 

veebruaril Moskvas (Venemaa) ühise programmeerimiskomitee kolmas koosolek. Vastavalt 

Euroopa Komisjoni (EK) nõuetele on igal programmil võimalik keskenduda kuni 4 temaatilisele 

eesmärgile, mis peab valitama EK poolt heakskiidetud nimekirjast. Vastastikune kokkulepe saavutati 

kahe temaatilise eesmärgi osas – ettevõtlus ja väikese ning keskmise suurusega ettevõtete 

arendamine ja keskkonnakaitse, kliimamuutustega kohanemine (arutelud teiste temaatiliste 

eesmärkide osas jätkuvad). Koosolekul võeti vastu  otsus Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 

ühise korraldusasutuse osas, milleks on Läti Vabariigi Keskkonnakaitse ja regionaalarengu 

ministeerium.  Järgmine Läti-Vene programmi ühise programmeerimiskomitee koosolek on kavas 

korraldada 2014.a.  aprillis Lätis. 
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