
 

                           www.estoniarussia.eu                                Facebook                                   

 

Eesti - Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 uudiskiri  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newsletter of the Estonia-Russia Cross Border Cooperation 
Programme     

 

 

Ühise seirekomitee kuuendal koosolekul kinnitati teise taotlusvooru 

projektid ja programmi juhenddokumendid 
 

24. ja 25. aprillil 2019. a toimus ühise 

seirekomitee kuues kohtumine Gatšinas, 

Leningradi oblastis, Venemaal, kus 

kinnitati teise taotlusvooru projektid ja 

juhendid. 

 

Kohtumist juhatas Suzanna Vatfa, ühise 

seirekomitee aseesimees, Venemaa 

Föderatsiooni majandusarengu ministeeriumi 

välise majandustegevuse arendamise ja 

reguleerimise osakonna regionaalse ja 

piiriülese koostöö arendamise üksuse juhtivnõunik. 
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Kohtumise alguses andis ühine tehniline sekretariaat ülevaate programmi hetkeseisust, 

tegevustest, mis läbi viidud  projektitaotlejate toetamiseks, esimese taotlusvooru ja 

suuremahuliste taristuprojektide toetuslepingute sõlmimise protsessist ning lisaks ka teistel 

teemadel. 

               

 

Pärast arutelu võeti vastu mitmed olulised otsused: 

- kinnitada tegevuste ajakava muudatused projektides ER3 “Narva-Jaanilinna Kindlused 

2” (Narva-Ivangorod Castles 2“) ja ER4 “Jõe promenaadid III” („River Promenades III); 

- kinnitada teise taotlusvooru  kolm täismahulist projektitaotlust koos täiendavate 

tingimustega; 

- kinnitada juhenddokumendid, mis on seotud projektide ja programmi rakendamisega; 

- kiita heaks ettepanek, et 2019. a Euroopa koostööpäeva tähistamine toimub septembris 

Peterburis, Pihkvas ja Tartus; 

- lükata edasi kolmanda taotlusvooru väljakuulutamine ja jätkata sellekohaseid 

arutelusid järgmisel ühise seirekomitee koosolekul. 

             

            

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


 

                           www.estoniarussia.eu                                Facebook                                   

 

Eesti - Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 uudiskiri  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newsletter of the Estonia-Russia Cross Border Cooperation 
Programme     

Järgmine ühise seirekomitee koosolek toimub 20.-21. novembril 2019.a Peterburis, 

Venemaal. 

 

Fotogalerii.  

 

Heakskiidetud projektide hetkeseis 

 

Programmi korraldusasutus oli 31.maiks 

allkirjastanud 17 toetuslepingut esimese 

taotlusvooru projektidega ja ühe 

suuremahulise taristuprojektiga, kes kõik 

on nüüdseks alustanud tegevuste elluviimist. 

Teised heakskiidetud projektid jätkavad 

toetuslepingute sõlmimiseks vajalike 

ettevalmistustega. 

Projektide rahastamise kaudu on Eesti-Vene 

piiriülese koostöö programmi eesmärk 

lahendada piirialade ühiseid probleeme ja 

väljakutseid  erinevates valdkondades. 

Toetatud projektid aitavad kaasa ettevõtluse, hariduse ja kultuuri arendamisele ning 

edendavad  erinevate asutuste vahelist koostööd, ennetavad keskkonnakatastroofe ja 

vähendavad veekogude reostust. 

Kokku on  esimeses taotlusvoorus ühise seirekomitee poolt heakskiidetud 24 projekti. 

Esimene toetusleping allkirjastati 20. veebruaril 2019. a. Praegu jätkab programmi 

korraldusasutus lepingute sõlmimist ning iga projekt leiab programmi kodulehel eraldi 

tutvustamist.  

 

 

Esimene suuremahuline taristuprojekt “SME ACCESS” käivitus ametlikult 28. märtsil 

2019. a ning see toetab väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengut Setomaa ja Petseri 

piirialadel. Ettevõtjatele luuakse müügikohad koos vajaliku varustusega. Samuti 

rekonstrueeritakse projekti raames sõidu-, ratta- ja jalgteid. Projekti  eelarve on kokku 

5 050 000 eurot. 

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/gallerypage/6th-jmc-meeting-in-gatchina/


 

                           www.estoniarussia.eu                                Facebook                                   

 

Eesti - Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 uudiskiri  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newsletter of the Estonia-Russia Cross Border Cooperation 
Programme     

Suuremahuliste taristuprojektide toetuselepingute allkirjastamise tähtaeg  on 30. 

juuni 2019.a. 

 

Lisaks on saanud heakskiidu veel 3 projekti  ühise seirekomitee kuuendal koosolekul 25. 

aprillil 2019. a teise piiratud konkursikutse raames, keskendudes tegevustele, mis 

vähendavad metsa- ja maastikutulekahjusid Eesti ja Venemaa piirialadel. Projekti partnerid on 

hetkel täitmas ühise seirekomitee poolt seatud täiendavaid tingimusi 1. juuliks, misjärel saab 

asuda sõlmima lepingud. 

 

 

Euroopa koostööpäev 2019 
 
“Ühised piirid liidavad” – see on Euroopa 

koostööpäeva tähistamise juhtlause.  

Koostööpäeva raames toimuvad 2019. a 

septembris kolm erinevat üritust nii Eestis, 

kui ka Venemaal, mille korraldajaks on Eesti-

Vene piiriülese koostöö programm.  

Euroopa koostööpäeva tähistamine saab 

alguse Pihvkast 7. septembril 2019. a 

sündmusega, mida Eesti-Vene  ja Läti-Vene 

piiriülese koostöö programmid korraldavad 

ühiselt.  

Pihkvas (Venemaal) Zolotaya naberezhnayas saab olema kaks peatuskohta: 

- toidu valmistamise koht, kus ühiselt kolme  riigi ametlike esindajate poolt tehakse 

Eesti-, Vene- ja Läti rahvustoite ning tutvustatakse seeläbi piiririikide koostööd; 

- keskkonnasõbralike kodanike kool korraldab koos keskkonnaprojektidega töötoad 

kohalikele ja külastajatele, et tõsta keskkonnateadlikkust ning jagada oma projektide 

lugusid. 

Samuti kaardistatakse enda sugulaste ja sõprade asukohad suurel Euroopa kaardil, olemas on 

mõistatusmängud ja külalistel on võimalik valmistada münte. 

Venemaal alguse saanud tähistamise võtab üle Eesti, et pidada  Euroopa 

koostööpäeva 21. septembril, mis on ühtlasi ka kampaania ametlik päev. 

Üritus toimub Tartu Tähetornis Tõraveres (ca`21 km Tartust) koostöös Interreg Eesti-Läti 

programmiga “Green Space Tour”  pealkirja all. 

Sündmuse ja ühise ettevõtmisega juhime tähelepanu piiriülese koostöö rollile rohelise ruumi 

säilitamisel, keskkonnakaitse ja energiasäästu valdkonnas. 

Euroopa koostööpäeva hea õhkkonna loomisele  aitavad kaasa töötoad, muusikalised 

vahepalad, ekskursioon tähetornis, kohtumised uute ja vanade sõprade ning partneritega 

teistest riikidest, erinevate rahvusköökide suupistete mekkimine ja muud tegevused. 

Tõraveres kuulutame ka välja ning autasustame amatöörvideokonkursi „Europe is 

You!” võitjad.  
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Kasuta võimalust, et võita nutikell ja esita oma videoklipp 20.augustiks teemal, millist kasu 

toob Euroopa sulle! Lisateavet konkursi kohta leiad SIIT. 

Kolmas ettevõtmine Euroopa koostööpäeva tähistamiseks toimub Peterburis ja seda 

korraldatakse traditsiooniliselt Eesti-Vene, Läti-Vene ja Kagu-Soome - Vene piiriüleste koostöö 

programmidega ning käesoleva aasta juhtlauseks on “Vesi on hinnaline vara”. 

Üritus toimub 25. septembril 2019. a. noorte keskkonnakeskuses  “Vodokanal of St. 

Petersburg” 

http://www.vodokanal.spb.ru/en/shpalernaya_56/detskij_ekologicheskij_centr_dec/ . 

Sündmus on suunatud Peterburi ja Leningradi oblasti kooliõpilastele ning üliõpilastele, Eesti, 

Läti ja  Soome konsulaatide esindajatele Peterburis, ajakirjanikele ja teistele huvilistele. 

Päevakavas olevad põhitegevused: 

 Eesti-Vene, Läti-Vene ja Kagu-Soome – Vene piiriüleste koostöö programmide 2014-

2020 raames ellu viidavate keskkonnaalaste koostööprojektide tutvustamine; 

 töötoad, mis keskenduvad ettepanekute väljatöötamiseks, kuidas noored saavad 

panustada loodushoidu; 

 ekskursioon veemuuseumis. 

Jälgige  meie kodulehte ja ajakohaseid teateid Facebookis Euroopa koostööpäeva 2019 

tähistamisest  Eesti ja Venemaa piirialadel. 

Liitu meiega ja saa sellest osa! 

 

 
Uus meeskonnaliige ühises tehnilises sekretariaadis 

 
Mai keskpaigas liitus meie ühise 

tehnilise sekretariaadiga Tartu 

peakontoris  programmi assistent Mari 

Jürgenson, kes  pakub meile tuge 

igapäevastes assisteerimisega seotud 

ülesannetes. 

 

Mari on lõpetanud sekretäritöö eriala 2010. 

aastal, töötanud kohtuistungi sekretärina 

Tartu Maakohtus ja on olnud spetsialist nii 

Riigi Tugiteenuste Kesksuses kui ka Maaelu 

investeeringutoetuste büroos ning  omab 

seeläbi avalikus sektoris töötamise 

kogemust. Mari on usaldusväärne ja heasüdamlik assistent, kellel on mitmekülgne kogemus 

klienditeeninduses ning kes usub, et assistent on keegi, kelle poole igaüks saab pöörduda 

mistahes küsimusega ja kellelt saab alati vastuse või suunised vastuse leidmiseks. 
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Meil on hea meel tervitada Mari sekretariaadi meeskonnas. 

 

Pihkvas toimus koolitus aruandluse koostamiseks eMS`is 
 

15.mail toimus Pihkvas, Venemaal Eesti-

Vene programmi esimene praktiline 

koolitus toetusesaajatele projekti 

aruandluse koostamise kohta ning sel oli 

enam kui 70 osalejat Venemaalt (Pihkva 

oblastist, Peterburist ja Leningradi oblastist) 

ning Eestist. 92% vastanutes hindasid 

seminari sisu suurepäraseks ja väga heaks. 

Seminari eesmärgiks oli anda osalejatele 

praktilisi teadmisi aruande koostamisest, 

andmete sisestamisest elektroonsesse 

seiresüsteemi (eMS). 

Ühine tehniline sekretariaat tutvustas programmi nõudeid ning  interaktiivsed meetodid olid 

abivahendiks, et meelde tuletada  kulude abikõlblikkust, programmi nähtavust ja võimalikke 

muudatusi puudutavaid reegleid projektide elluviimisel.              
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Kolme parimat küsimustele vastajat autasustati programmi meenetega. 

  

Praktiliste harjutuste käigus oli osalejatel võimalus eMS`i testversioonis proovida täita oma 

esimene aruanne  valides ja lisades asjakohaseid kulutõendavaid dokumente.  

  

Ühise tehnilise sekretariaat  pakkus osalejatele vajalikku abi, et aidata mõista eMS`i loogikat.   

Ettekanne seminari lõpus andis ülevaate, mida ja kuidas audiitorid projektide aruandluses 

kontrollivad. 
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Elav huvi ja osalejatelt saadud tagasiside näitas, et eMS`is esitatavate aruannete osas  on abi 

ja juhendamine vajalik, mistõttu korraldab ühine tehniline sekretariaat  ka juunis ja augustis 

lisakoolitusi.  

  

 

Seminari ettekanded leiate SIIT. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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