
 

                           www.estoniarussia.eu                                Facebook                                   

 

Eesti - Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 uudiskiri  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newsletter of the Estonia-Russia Cross Border Cooperation 
Programme     

 

 

Oluline teave toetusesaajatele Covid-19 leviku kohta 

 

 Allpool leiate info Covid-19 leviku tõttu tühistatud 

tegevuste kulude abikõlblikkuse kohta. 

  Korraldusasutuse seisukoht 

Maailma Terviseorganisatsioon tunnistas Covid-19 

pandeemiaks[1], mistõttu peetakse seda vääramatu jõu 

juhtumiks ja Covid-19 leviku tõttu tühistatud tegevuste 

kulud on abikõlblikud järgmistel tingimustel: 

 kindlustusleping ei kata tehtud kulusid, mis tulenevad 

kindlustusandja otsusest või muust kirjalikust 

dokumendist (nt kindlustuspoliis või kindlustuse 

üldtingimused); 

 toetusesaaja on ammendanud kõik võimalused tehtud kulutuste hüvitamiseks; 

 toetusesaaja esitab eMS-i kaudu koos vahearuandega: 

 

- info tegevusest loobumise kohta, lihtsustatud kulude hüvitamise meetodite korral piisab 

sellest teabest; 

- tõenduse selle kohta, et toetusesaaja ei saa tegevuse korraldajale makstud summat 

tagasi maksta või saab seda teha vaid osaliselt; 

- kreeditarved (majutus, lennupiletid jne); 

- kuludokumendid, mida ei ole hüvitatud. 

Covid-19 leviku tõttu tühistatud tegevuste kulude osas, mis ei vasta täpselt ülalkirjeldatule, tuleb 

info nende kulude kohta edastada ühisele tehnilisele sekretariaadile (ÜTS) ning abikõlblikkuse osas 

konsulteeritakse vajadusel korraldusasutusega (Marina Suhhoterina, marina.suhhoterina@rtk.ee). 

Peale ühiselt tehniliselt sekretariaadilt positiivse tagasiside saamist on lubatud need kulud lisada 

aruandesse. 

Kirjelduse väljale tuleb lisada märksõna „COVID”, kui kannate tegelike kulude andmed eMS-i 

kulude loendisse. See võimaldab vajadusel need kulud hiljem kiiresti leida. 

Viiruse Covid-19 leviku tõkestamise praeguste piirangute tõttu töötab ÜTS-i meeskond 

kodukontorites, kuid tööaegadel oleme endiselt teile abiks tavapäraste e-kirjade ja telefonide teel. 

Uudiskiri Nr 12      märts 2020 
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http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/important-information-for-beneficiaries-position-of-the-managing-authority-regarding-proliferation-of-covid-19/#_ftn1
https://www.estoniarussia.eu/joint-technical-secretariat/
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[1] https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen 

   Sõna on programmi riiklike asutuste esindajatel 

Eesti-Vene programm 2014–2020 on rakendusperioodi 

keskel. See on programmile väga kiire aeg. Esimese 

taotlusvooru projektid on töös täiskiirusel. Suured 

taristuprojektid teevad kõik endast oleneva, et tagada 

õigeaegsed ja korrektsed hankeprotsessid.  

Kolmanda taotlusvooru tulemusel on laekunud 14 

väikesemahulist projektiettepanekut, mis on valmis 

andma oma panuse inimestevahelise koostöö 

edendamisse ja hea valitsemistava põhimõtete 

laiemasse rakendamisse meie piirialadel ning poliitikate 

kujundamisel. Praegune olukord maailmas jätab meie 

piirkondlikule majandusele vääramatu jälje. Seetõttu on 

kolmanda taotlusvooru projektide töö eriti oluline 

ametialaste kontaktide, igapäevase suhtluse ja koostöö hoidmisel Eesti ja Vene ametiasutuste ning 

organisatsioonide vahel. Usun, et mitmekülgsed digitaalsed lahendused hoiavad projektid toimimas 

ja tihedad piirkondlikud koostöökontaktid aitavad ületada raskused, millega seisavad praegu silmitsi 

kõik riigid. 

 

Uue põlvkonna Interreg Next programmide ettevalmistamine on alanud ja tänan kõiki osalejaid 

panuse eest Eesti-Vene programmi 2021-2027 ühise programmeerimiskomitee esimesel 

kohtumisel, mis toimus märtsis videokonverentsi vahendusel. Meil on põhjalik plaan, kogenud ja 

motiveeritud meeskond, et uus koostöö programm üles ehitada vastastikuse mõistmise, ühishuvi ja 

soovide alusel, et luua paremaid eeldusi meie piirialade regionaalarenguks. 

 

 
 
 

 

 
 
Margarita Golovko 
Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna 
Euroopa territoriaalse koostöö talituse juhataja,  
Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 riiklik asutus 
 

___________________________________________________ 

Eesti - Vene piiriülese koostöö programm on jõudmas järgmisse etappi, et ette valmistada uut 

programmi perioodiks 2021-2027. Esiteks soovin öelda mõne sõna praeguse perioodi kohta.  

Enam kui poole programmi eelarvest moodustavad suured taristuprojektid ning kokku on sõlmitud 

27 toetuslepingut. Ma ei saa ka märkimata jätta Eesti-Vene programmi 2014-2020 taotlejate poolset 

suurt huvi ja usun kindlalt, et see nõudlus Eesti-Vene piiriülese koostöö vastu ainult kasvab. Oleme 

praeguse programmi rakendamise viisiga väga rahul. 

 

Nagu eespool mainitud, on tulemas uus programmiperiood 2021-2027. Et tagada sujuv sisenemine 

uude programmi perioodi, oleme selleks juba alustanud ettevalmistustöödega ning loodud on ühine 

programmi ettevalmistav komitee, mille esimene koosolek toimus 11. märtsil 2020. 

 

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/important-information-for-beneficiaries-position-of-the-managing-authority-regarding-proliferation-of-covid-19/#_ftnref1
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen
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Täname kõiki huvi eest Eesti - Vene piiriülese koostöö programmi tegevuste vastu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Alla Agapova 
Vene Föderatsiooni Majandusarengu  

ministeeriumi regionaalse ja piiriülese  
koostöö arendamise üksuse nõunik, 
Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 riiklik asutus 
 

 
 

Ühise programmeerimiskomitee 1. kohtumine Eesti- Vene piiriülese 

koostöö programmi 2021-2027 ettevalmistamiseks 
 

11.märtsil 2020 toimus Tallinnas ühise 

programmeerimiskomitee (ÜPK) esimene 

kohtumine. Sellega algas Eesti-Vene piiriülese 

koostöö programmi uue perioodi 2021-2027 

ettevalmistav protsess. 

 

Kohtumise kava sisaldas muuhulgas ülevaadet  Interreg 

NEXT* strateegilist programmeerimist 2021-2027 

käsitlevate ELi määruste hetkeseisust, DG REGIO (Euroopa 

Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat) 

esindaja tutvustust rahastamislepingu ettevalmistamisest, 

uue programmi poliitiliste ja erieesmärkide arutelusid. 

Kohtumisel kinnitati ÜPK töökord ja programmi 

ettevalmistamise ajakava. 

 

 

 

  

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
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Otsustati, et Riigi Tugiteenuste Keskus jätkab Eesti-Vene programmi 2021-2027 

korraldusasutuse ja ühise sekretariaadi funktsioone ning programmi piirkond jääb 

samaks nagu praeguses programmis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜPK koosolekut juhatas  Priidu Ristkok, EV Rahandusministeeriumi regionaalarengu 

osakonna juhataja. 

 

Seoses koroona viiruse puhangu ja kaasnevate piirangutega osales Vene delegatsioon, ÜPK 

liikmed Vene Föderatsiooni Majandusarengu ministeeriumist ja Välisministeeriumist Moskvast ja 

St. Peterburi ja Leningradi oblasti esindajad, videokonverentsi vahendusel. 

ÜPK koosneb võrdsest arvust riikliku ja regionaalse tasandi määratud esindajatest Eestist ja 

Venemaalt. Programmi ettevalmistamise koordineerimise ja järelevalve vastutus lasub Eesti 

Vabariigi Rahandusministeeriumil ja Vene Föderatsiooni Majandusarengu ministeeriumil ning on 
toetatud DG REGIO ja TESIM** poolt. 

Järgmine ÜPK kohtumine on planeeritud toimuma mai lõpus Eestis.  

*Interreg NEXT (Neighbourhood External). 
**TESIM on tehnilise abi projekt, mis pakub tuge ja suuniseid EL poolt rahastatud ENI piiriüleste koostöö programmide 
elluviimisel ja juhtimisel. 
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Kolmas projektitaotluste voor toob uusi ettepanekuid  

piiriüleseks koostööks 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 

kolmas projektitaotluste voor sulgus 21. veebruaril 
2020. 

Kokku laekus 14 projektitaotlust elektroonilises 

järelevalvesüsteemis (eMS), millega taotleti üle 
1,2 miljoni euro. 

Kolmanda taotlusvooru projektitaotlustesse on kaasatud 

15 partnerit Eestist ja 15 partnerit Venemaalt, sealjuures 

on juhtpartnerina  esindatud 12 Eesti ja 2 Vene 

organisatsiooni. Kavandatud tegevustega on seotud ka  

15 assotsieerunud partnerit kahest riigist. Kolmanda 

taotlusvooru hinnanguline programmi poolt eraldatud toetussumma on kokku 432 373,32 eurot. 

Sellesse taotlusvooru olid oodatud piiriülesed koostööprojektid, mis parandavad 

koostööd kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, nende allüksuste ja kogukondade vahel. 

Ühine tehniline sekretariaat koos harukontoritega teostab nüüd tehnilise abikõlblikkuse kontrolli, 
mille käigus võetakse taotlejatega ühendust tehniliste puuduste kõrvaldamiseks. 

Projektide hindamiskomisjoni sissejuhatava kohtumisega 10. märtsil 2020 sai alguse kolmanda 

taotlusvooru projektitaotluste sisuline hindamine. Rahastamisotsusteni on plaanis jõuda k.a. 

juunis. 

Eesti -Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 tänab kõiki projektitaotlejaid ja 
partnereid taotlusvoorus osalemise eest. 

 

Esimesed faktid ja projektide saavutused - 2 

Eelmises uudiskirjas avaldasime esimesed huvitavad 

faktid ja tutvustuse projektide senistest saavutustest. 

Otsustasime seda rubriiki jätkata ja palusime teistel 

projektidel jagada oma kogemusi ja tulemusi esimesel 
rakendamisperioodil. 

Projekt ER96 „Connecting Trough Music“ 

(Muusikahariduse arendamine ning Pihkva ja Räpina 

muusikakoolide vahelise piiriülese koostöö edendamine) 

korraldas 21.–23.novembril 2019 Räpinas kahe 

partnerlinna Pihkva ning Räpina muusikakoolide 

orkestriliikmete ühise laagri. Eredamad hetked olid 

mentorlustunnid ja ühised kontserdid. Noori muusikuid juhendasid Eesti tunnustatud muusikud ja 

muusikaõpetajad. Pihkva orkestris on liikmeid, kel puudub ametlik muusikaharidus ning seega olid 

juhendatud tunnid nende esimesed individuaaltunnid professionaalsete muusikute juhendamisel.  

22. ja 23. novembril toimusid ühised kontserdid ning see pole just igapäevane sündmus, kui koos 

musitseerivad kaks puhkpilliorkestrit kahest erinevast riigist. Pihkva orkestrite puhkpillid on 

 

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/02/Portfolio-ER96_upd.pdf
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enamasti vaskpillid, kuid Räpinas on ka puidust puhkpillid, nii et tulemuseks oli väga harmooniline 
heli! 

 

2019. aasta mais käivitunud projekt ER24 “T2Dprevention” (2. tüüpi diabeedi diagnoosimise 

kvaliteedi parandamise ja ennetamise meetmete väljatöötamine) on jõudnud esimeste tulemusteni. 

Projekti kaasati peaaegu 400 2. tüübi diabeediga patsienti ning nende arv kasvab iga päevaga. 

Biomaterjalide proovid kogutakse Peterburi ja Pihkva kliinikute andmete põhjal patsientide 

kliinilistele uuringutele ja küsimustikele tuginedes. Samal ajal algab Tartu ülikoolis kogutud 

proovides 2. tüüpi diabeedi geneetiliste markerite analüüs, mis võimaldab välja selgitada selle tõsise 

häire põhjused ning töötada välja põhjalikud meetmed selle ennetamiseks ja diagnoosimiseks Eestis 
ja Venemaal. 

 

 

 

 

 

Esimene objekt, mis on ehitatud suuremahulise taristuprojekti ER2 “Common Peipsi 2” 

(Majanduslikult ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2) raames on veetöötlusjaam Tšerjokha 

külas (Pihkva rajoon, Venemaa), mis avati 27.detsembril 2019 ning see võimaldab juurdepääsu 

puhtale joogiveele ligikaudu 2000 küla elanikule. Kohalikud inimesed näitasid üles suurt poolehoidu 

jaama ehituse vastu ning osalesid ka avaüritusel. Veepuhastusjaama rajamise lõpule viimine on hea 

näide tegevuste jätkusuutlikkusest, kuna tehnilise projekti koostamine oli rahastatud eelmise 

projekti „Common Peipsi“ raames, mis viidi ellu Eesti–Läti–Vene piiriülese koostöö programm 2007–

2013 raames. Pärast projekti lõpetamist ning praegustest tulemustest inspireeritult on Pihkva 

rajooni administratsioonil plaanis ehitada veel kaks veepuhastusjaama teistesse küladesse, kus 
puhta vee vajadus on suhteliselt suur. 

 

  

  

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/01/Portfolio-ER24-T2D-prevention-upd.pdf
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/02/Portfolio-LIP-ER2_upd_-1.pdf
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Projekt ER90 “HAZLESS” (“Ohtlikud kemikaalid Soome lahe idaosas - kontsentratsioonid ja 

mõjuhinnang”) esimese perioodi jooksul on Soome lahe idaosa rannikualadel läbi viidud ulatuslikke 

välivaatlusi. Mõlemal pool piiri koguti proove avamerest, kasutades selleks riiklikke uurimislaevu, 

või ka rannikuvööndis kaldalt.  

Võeti üle 300 erineva vee-, põhjasetete- ja elustiku (vetikad, molluskid, koorikloomad, kalad) 

proovid, et teha kindlaks: põhjasetetest orgaanilised ühendid ja raskmetallid; diklofenaki ja muude 

ravimijääkide sisaldus vees; elustikust pärit orgaanilised ühendid, raskmetallid, naftasaadused koos 

andmetega ümbritseva merekeskkonna põhiparameetritest. Oluline on tähele panna, et erinevate 

keemiliste saasteainete hulgast leiti setetest nii Venemaa reostuse levialadelt kui ka Eesti Narva 

lahe piirkonnas püsivat orgaanilist saasteainet tributüültina, vaatamata selle pikaajalisele 
ülemaailmsele keelule. 

 

 

 

 

 

 

Tere tulemast programmi kodulehe uuele alajaotusele 

Ühine tehniline sekretariaat on täiendanud 

programmi kodulehel avaldatavat infot ning alates 

märtsist 2020 on sellel uus alajaotus  toetatud 
projektidest.  

Enamik projekte on olnud edukad oma tööplaanide 

elluviimisel ning praeguseks on juba saavutatud ka mõned 

olulised tulemused, mis on huvipakkuvad  nii programmide 

riiklikele ja korraldusasutustele, seotud sektorites 

tegutsevatele projektidele, Eesti ning Venemaa piirialade 
elanikele kui ka laiemale avalikkusele. 

 

  

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/01/Portfolio-ER90-HAZLESS-upd.pdf
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Hoidmaks teid kursis ajakohase infoga Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi rahastatavatest 

projektidest, täiendab ühine tehniline sekretariaat  ülalmainitud alajaotust kajastades projektide 

peamisi saavutusi ja väljundeid. 

Tere tulemast uuele alajaotusele! https://www.estoniarussia.eu/supported-projects/    

 

ENI CBC programmide korraldamine nüüd EK regionaal- ja linnapoliitika 

peadirektoraadis 
 

Euroopa Komisjoni struktuuri lihtsustamise seisukohast on 

Euroopa naabrusinstrumendi (ENI) piiriüleste koostöö 

programmide korraldamine alates käesoleva aasta algusest 

üle viidud Euroopa Komisjoni Euroopa naabruspoliitika ja 

laienemisläbirääkimiste peadirektoraadist (DG NEAR) 

regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraati (DG REGIO). 

 

Selle ümberkorraldusega on regionaal- ja linnapoliitika 

peadirektoraadil keskne roll territoriaalses koostöös 

Euroopa Liidu kõigi ümbritsevate riikidega ning vastutus 

programmiperioodi 2021–2027 ettevalmistamise ning 

2014–2020 programmide rakendamise eest. 

 

DG Regio poolt on Tanya Dimitrova määratud Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 

programmijuhiks nii finants- kui ka tegevusküsimuste osas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/supported-projects/

