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TESIM – toeks nii programmi kui projektide rakendamisel 

Euroopa Naabrusinstrumendi 

piiriülese koostöö praktika on üsna 

kompleksne ning erinevate riikide 

programmidel on sellise 

koostöövormi raames erinev 

kogemus. Programmi asutused 

Põhjamaades saavad tugineda 

pikaajalisele institutsionaalsele 

teadmisele seoses piiriüleste koostöö 

programmide juhtimisega. Hoolimata 

kaadri vahetumisest, mis on tingitud 

fikseeritud programmiperioodist, saavad nad kindlad olla kõrgelt kvalifitseeritud meeskonnale. 

Põhjamaa programmid orienteeruvad oma valdkonnas ning tunnevad huvi kolleegide kogemuste 

vastu sarnaste probleemide lahendamisel, et oma toiminguid ja protsesse  edendada. 

Seetõttu on TESIMi võrgustike kohtumised programmide jaoks ideaalsed platvormid 

oskusteabe ja informatsiooni vahetamiseks. Tänu nendele üritustele on võimalik mõista, et 

erinevad praktikad eksisteerivad ning hoolimata sellest, kas need lähenemised võetakse 

kasutusele või mitte, on alati kasulik hetkeks teistsuguste lähtepunktidega silmitsi seista. Teiste 

programmide arenguga tutvudes saavad programmid ka enda jõudlust paremini hinnata ning 

päeva lõpuks peaks saadud kogemus tagama tõhusama programmi juhtimise.  

Kuid see  ei ole piisav. Lisaks programmile peame tagama ka projektitaotluste, seega ka 

rahastatud projektide, kõrge kvaliteedi. Toetades nii programmide kui projektide 

rakendamist, saab TESIM soodustada dialoogi mõlema tasandi vahel. Üldine edu tugineb 

rangelt mõlema tasandi integratsioonil: programmid peavad projektidele tagama võimalikult 

paindliku keskkonna, kuid projektid peavad mõistma, et rahastus ei tule ilma selgeid nõudeid 

täitmata. 

Seni on aset leidnud kaks Põhjamaade klastri kohtumist, kus oli esindatud seitse 

viieteistkümnest käimasolevast ENI piiriülesest koostööprogrammist. 
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Järjekorras teine kohtumine toimus Tartus 2018. aasta augustis. Eesti-Vene piiriülese koostöö 

programmi poolt võõrustatud üritusest võttis osa üle 50 korraldusasutuse, sekretariaadi ja 

harukontori esindaja. Arutluse all olid mitmed huvitavad piirkondlikke iseärasusi käsitlevad 

teemad. See on hea ideede inkubaator tervele kogukonnale ning miks mitte eksportida 

sellist koostöö retsepti ka teistele geograafilistele aladele? 

Kõikide osapoolte hindamatu panusega annab TESIM endast parima, et tagada  pakutavate 

teadmiste kõrgeim kvaliteet ning levitada seda kogemust kogukonnas. 

 

Carlos Bolaños, 

TESIMi meeskonna juht 

 

Piiriülese koostöö vaimu tähistati Eestis ja Venemaal 

Sel aastal viisid Eesti-Vene programmi 

korraldatud Euroopa koostöö päeva 

pidustused meid programmi regiooni kolme 

piirkonda kahes riigis. Ettevõtmised tõid kohale 

suurel hulgal  erinevas vanuses osalejaid ning 

esindatud olid ka saatkonnad, konsulaadid ja 

avaliku sektori asutused nii Eestist kui 

Venemaalt. 

Oleme tänulikud külalistele ja 

koostööpartneritele, kelle abiga kujunesid  kõik 

kolm üritust toredaks ja meeldejäävaks! 

 

Koostöö ja Kunsti Puhvet Alatskivil, Peipsiääre vallas, Eestis 15. septembril 

 Euroopa koostöö päeva jagatud vaimsus ja head soovid! Postkaartide värvimine meelitas 

ligi palju külalisi ning päeva lõpuks kogusime 335 värvitud postkaarti, mis läkitati külaliste poolt 

kaheksasse riiki: Eestisse, Venemaale, Lätti, Norrasse, Belgiasse, Leetu, Prantsusmaale 

ja Saksamaale. Kontuurid postkaartidel tuginesid Alatskivi Kunstide Kooli (Eesti) ja Pihkva 

laste kunstikooli (Venemaa) õpilaste joonistustel; 

 Puhvet, kus valuutaks olid värvitud postkaardid, pakkus meeldivat maitseelamust 

kohalikest toorainetest valmistatud suupistete näol; 

 Alatskivi Looduskeskuses toimunud mängulised töötoad tutvustasid Euroopa suurima 

piiriülese järve – Peipsi järve – elustikku ning arendasid kunsti ja käsitöö oskusi; 
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 Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks ja koostöö sümboliks istutasime ühiselt Venemaa 

Föderatsiooni saatkonnaga Eestis, programmi asutuste ja Peipsiääre vallavalitsusega Kuke 

parki noore tammepuu; 

 Muusikaga lõi meeldiva atmosfääri Eesti ansambel Põldsepp ja Pojad; 

 Päeva jooksul tervitasime ligi 1000 külalist. 

Üritust korraldati tihedas koostöös MTÜ-ga Sibulatee, Peipsiääre vallavalitsuse, Alatskivi 

Looduskeskuse  ja Alatskivi Kunstide Kooliga. 

Fotogalerii üritusest on nähtav SIIN. 

   

 

Hansa-teemaline ärihommikusöök Pihkvas, Venemaal 22. septembril 

 Hansa-teemalisel hommikusöögil toimus elav arutelu õpilaste ja valdkonna esindajatega 

ettevõtluse eelistest ja kitsaskohtadest piiriäärsetel aladel; 

 Viljaka dialoogi tulemusena märkisid osalejad oma ideed ja soovid õhupallidele, et 

need täitumiseks taevasse lennutada; 

 Eesti ja Läti konsulaatide esindajad Pihkvas, piiriüleste koostööprogrammide, kohalike 

ettevõtete ja institutsioonide esindajad valmistasid ühise meeskonnana maitsva 

traditsioonilise seljanka supi, sümboliseerimaks koostööd kolme riigi vahel; 

 Lusikate värvimine lõi loomingulise atmosfääri; 

 Eesti-Vene programmi ja Euroopa koostöö päeva logodega müntide vermimine arendas 

uusi oskusi; 

 Pihkva kultuuripärandi Pokrovski torni kujutisega fotoseina taustal jäädvustati rõõmsad 

naerunäod. 

Üritust korraldati koostöös Läti-Vene piiriülese koostöö programmiga 2014-2020.  

Fotogalerii üritusest on nähtav SIIN. 
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Festival “Piiriülene koostöö – kultuuride kohtumispunkt” Gattšinas, Leningradi 

oblastis, Venemaal 30. septembril 

 Festivali fookuses oli enam kui 120 last Gattšina piirkonnast ja Peterburist; 

 Piiriüleste koostöö programmide esindajad jagasid lastega oma kogemusi, kuidas 

piiriülene koostöö ühendab inimesi mõlemast riigist, et ületada koos takistusi ning panustada 

regioonide heaolusse; 

 Gattšina kunstikooli noored õpilased puhusid elu sisse Euroopa koostöö päeva 2018. aasta 

loosungile “Maalime ühiselt oma tulevikku”, visualiseerides riikide ühist kultuuri ja ajalugu 

ning sõprust ja häid naabrussuhteid ühistööna valminud kollaaži kaudu; 

 Keskkonnakaitse valdkonna olulisuse rõhutamiseks piiriüleste koostöö programmides 

korraldasime koos MTÜ-ga Bioloogid Looduse Kaitseks aktsiooni, mille käigus paigaldasime 

vabatahtlike abiga Gatšina parki kaheksa meisterdatud  pesa öökullidele; 

 Üritusele pani meeldejääva lõpu kulinaarne „ringkäik“ Venemaale, Eestisse, Lätti ja Soome, 

mille raames sai nautida rahvuslikke maitseelamusi; 

 Ametlikule osale järgnes vabas vormis dialoog piiriülese koostöö perspektiividest ja 

järgnevast programmiperioodist, milles osalesid nelja riigi asutuste esindajad, sealhulgas Läti 

Vabariigi ja Eesti Vabariigi konsulid Peterburis. 

Üritust korraldati ja rahastati koostöös Eesti - Vene, Läti - Vene ja Kagu-Soome – Vene 

piiriüleste koostöö programmidega, mida toetas  Leningradi regiooni välissuhete kommitee ja 

Peterburi välissuhete komitee. 

Fotogalerii üritusest on nähtav SIIN. 
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Teise taotlusvooru järgmised sammud – projekti lühikirjeldusest 

täistaotluseni 

Teine taotlusvoor, mis korraldati programmi 

temaatilises  valdkonnas „Ühistegevuste 

edendamine riskijuhtimise ja 

keskkonnakatastroofidega toimetulekuga 

valmisoleku vallas“ ning mis panustab 

programmi tulemuse indikaatori „Maa- ja 

metsatulekahjude koguarvu vähenemine 

aastas“ täitmisse, on jõudnud lühikirjelduste 

voorust täistaotluste ettevalmistamiseni. 

Kõigi seitsme esitatud lühikirjelduse osas teostati kvaliteedikontroll  ning augusti keskel 

toimunud koosolekul valis hindamiskomisjon välja   neli projektitaotlust seitsmest. Otsus  

sai ühise seirekomitee poolt heakskiidu 15. septembril. 

Seirekomiteelt täistaotlusvormi esitamise kutse pälvinud projektid said 

korraldusasutuse poolt haldusotsuse septembri lõpus. Täistaotlus tuleb esitada eMS-i 

keskkonnas 12. detsembriks 2018. Sekretariaadi meeskond pakub projektidele tuge järgmise 

vooru ettevalmistuste tegemisel, korraldades taotlejatele individuaalseid konsultatsioone ning 

nõustades e-posti, telefoni ja Skype’i teel. 

Esimene konsultatsioon leidis aset juba 16. oktoobril Tartus ning järgnevad toimuvad Venemaal 

Peterburis 12. novembril ja Pihkvas 15. novembril.  

Teise taotlusvooru järgmised verstapostid: 

- Detsember 2018 – jaanuar 2019 – abikõlblikkuse halduskontroll ning vajadusel 

paranduste sisse viimine; 

- Veebruar – aprill 2019 – täistaotlusvormide kvaliteedihindamine; 

- Aprilli lõpp 2019 – hindamiskomisjoni koosolek; 

- Mai lõpp 2019 – seirekomitee otsus heakskiidetud projektide kohta; 

- Juuni 2019 – algavad toetuslepingute sõlmimise läbirääkimised. 

 

Esimese taotlusvooru projektid on lõpusirgel 

Juuli alguses informeeris korraldusasutus 

24 edukat esimese taotlusvooru projekti  

seirekomitee 5. koosoleku otsusest, mis 

langetati 20.-21. juunil 2018 Tartus, Eestis. 

Otsuses sisalduvad seirekomitee poolt 

sätestatud täiendavad tingimused projektidele, 

mis tuli täita 28. septembriks. Tingimuste 

täitmist kontrollib ühine tehniline sekretariaat 

koostöös korraldusasutusega. Tulemuste põhjal 
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teevad programmi asutused otsuse selle kohta, kas ja kuidas jätkata lepingueelseid samme 

valitud projektidega. 

Täistaotluste vastavusse viimisel pakkus projektidele tuge sekretariaat. Kokku viidi juulist 

septembrini läbi 36 konsultatsiooni: Tartu peakontoris 23, Pihkvas 7, Peterburis 3 ja Skype’i 

vahendusel 3. Lisaks konsulteeriti projekte igapäevaselt telefoni teel. 

Novembrist detsembrini jätkab sekretariaat lepingueelses faasis olevate projektide nõustamist 

eesmärgiga parandada  tehnilised puudujäägid ning teha ettevalmistusi partnerluslepingute 

sõlmimiseks. 

Toetuslepingute sõlmimise ning avakoosolekute ajakava ja üksikasjad tehakse teatavaks pärast 

finantseerimislepingu ratifitseerimist Venemaa poolt. 

 

 Esimene aasta Facebookis 

Peaaegu aasta on täitunud Eesti - Vene 

piiriülese koostöö programmi Facebooki 

lehe avamisest. Soovime oma programmi 

sõpru, taotlejaid, partnereid ja avalikkust  kursis 

hoida programmi  aktuaalsete uudistega, et 

kõigil huvilistel oleks võimalus  programmi 

tegevustel silma peal hoida ning et vajadusel 

oma tööd ja tegevusi vastavalt selle 

rakendamisele korraldada. 

Tänane statistika Facebooki lehe kohta näitab, et 

meil on 331 jälgijat.  

Et olla meie uudistega esimesena kursis, jälgige meid: www.facebook.com/estoniarussia/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käesolev uudiskiri on valminud Eesti - Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Antud väljaande 

sisu eest vastutab programmi ühine tehniline sekretariaat ning selles kajastatu ei peegelda programmi liikmesriikide 

ega Euroopa Liidu seisukohti. 
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