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Esimesed faktid ja projektide saavutused – 4 
 

Uued võõrliigid vallutavad Läänemere kirdeosa, 

lapsed mängimas muusikalisi lusikaid, jõe ja 

promenaadide kohal looklev köisraudtee, Vene 

vanausuliste saabumine Eesti saarele - kõik see on osa 

projektide rakendamisest. Ülevaade nelja projekti 

saavutustest heidab sellele valgust. 

 

 

Projekti ER19 “From Family to Society” esimesel 

tegevusaastal kohtusid  Narva ja Pihkva pered Eestis, et osaleda ühises õppes. See oli 

perekondadele esimene rahvusvaheline kohtumine, kus nii vanemad kui ka lapsed õppisid 

üksteist tundma ja alustasid ühiste sildade rajamist. 

Samal ajal kui vanemad töötasid psühholoogiga sellisel tõsisel teemal nagu konfliktide 

lahendamine, valmistasid lapsed ette pidulikku tähistamist väikese kontserdiga.  

 

     
 

Kõige meeldejäävam oli laste muusikaline etteaste. Eriti tore oli see, et kaasatud olid ka 2-

3 aastased lapsed. Kasutusele võeti käepärased muusikariistad, nagu näiteks lusikad ja 

klaasid. 

Päev tõi kõigile palju uusi teadmisi. Lastevanemate arvates oli see tõeliselt puudutav ja 

inspireeriv. 

 

 

 

Uudiskiri nr 14 

Eesti - Vene piiriülese koostöö programm 2014 - 2020 

 

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/01/Portfolio-ER19_upd.pdf
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Vene teadlased korraldasid prooviuuringu varem uurimata alade mereelustiku leviku 

iseloomustamiseks. Suureks üllatuseks avastasid nad kaks võõrliiki - Atlandi Rangia, 

Mehhiko lahest pärit limuse ja teadmata päritoluga ussi Laonome xeprovala. 

   
 

Kaks aastat on Eesti, Venemaa ja Soome teadlased projekti  ER55 “ADRIENNE” raames 

koostööd teinud saamaks rohkem teadmisi Soome lahe kohta. Nende leiud kinnitavad, et 

kaks varem mujalt Läänemerest leitud liiki on nüüd asustanud mere idapoolseimat 

piirkonda. Tulevased uuringud näitavad, kas nende uustulnukate kohalolek toob kohalikule 

mereelule kasu või hoopis häirib seda. 

Teadlased töötavad nüüd välja keeruka arvutipõhise tööriista, mis modelleerib eluvormide 

levikut ja Läänemere keskkonda. Seejärel saab seda tööriista kasutada Läänemere 

ökosüsteemi tervise uurimiseks. Lisateave on leitav: http://adrienne.ut.ee. 

----------------------------------------- 

Kas teate, kui palju on Peipsi järves saari ja millised neist saartest võtsid vastu esimesed 

vanausulised, kes põgenesid Venemaal usukiusamiste eest? 

Vastused leiate veebipõhisest Peipsi järve viktoriinist, mis on välja töötatud projekti ER8 

“CuNaHe” raames. Nii saate teada, et Peipsi järvel on koguni 29 saart ja vene vanausulised 

asustasid Eestis asuva Piirissaare juba 17. sajandi lõpus. 

Juulis 2020.a Mustvees ja Räpinas toimunud Pepsi Järvefestivali töötubade külastajatele oli 

suurimaks üllatuseks teadmine, et Peipsi järve suurim saar on Kulkna, mitte Piirissaar nagu 

eeldati. Lisaks saadi teadmisi ka teiste Pepsi järve saarte kohta.  

 

     
 

Peipsi järve viktoriin on leitav eesti ja vene keeles aadressil: https://quiz.peipsi.org 

 

--------------------------------------------- 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/01/Portfolio-ER55-ADRIENNE-upd.pdf
http://adrienne.ut.ee/
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/01/Portfolio-ER8_upd.pdf
https://quiz.peipsi.org/
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Covid-19 pandeemia ja Eesti-Vene piiri sulgemine ei mõjutanud oluliselt uute tingimustega 

kohanenud projekti ER4 “River Promenades III” partnerite vahelist koostööd. 

Narva ja Ivangorodi promenaadide alal korraldati ettevõtluse arendamisele pühendatud 

ümarlauad ettevõtjatega. Kokku osales selles 42 Narva ja Ivangorodi ärisektori esindajat, 

kes arutlesid ühiselt videokonverentsi vahendusel ning määratlesid prioriteetsed 

probleemid ja võimalused ettevõtluse arendamiseks piirialadel. 

 

   
 

Leiti mõned lennukad ideed, mis võiksid ergutada turismi arengut piirialal. Näiteks 

köisraudtee ehitamine jõe ja promenaadide kohale, tasuta giidiga ekskursioonid piirialal, 

mis hoiab turiste vähemalt üheks ööks Narvas või Ivangorodis ja valgusfestivali 

korraldamine telkijatele. 

 

    

 
Seirekomitee 9. koosolek - programmi  

rakendamine poolel teel 

25. novembril 2020.a toimus ühise seirekomitee 9. 

koosolek veebis, et anda osalejatele ülevaade Eesti-

Vene piiriülese koostöö programmi rakendamisest 

ning arutada 2021. aasta tööplaane ja tegevusi. 

Kohtumisel kinnitati olulised töödokumendid.  

 

Ühise seirekomitee 9. koosolek toimus 25. 

novembril 2020 ning seda juhatas EV 

Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna Euroopa territoriaalse 

koostöö üksuse juhataja Margarita Golovko. 

 

Programm on praeguseks jõudnud rakendusperioodi keskele, kus Eesti ja Venemaa  

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/10/Portfolio-ER4-River-Promenades-III-upd-2.pdf
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piiriülese koostööna on ellu viimisel 26 tava- ja 4 suurt taristuprojekti ning nende analüüs 

just praegu on ülioluline. 

Korraldusasutus ja ühine tehniline sekretariaat tutvustasid koosolekul programmi 

hetkeolukorda ning andsid ülevaate olulisemast: 

 info programmi vahehindamise kohta; 

 tulemustele suunatud seire ja riskide hindamine projektide tasandil; 

 info- ja kommunikatsioonitegevused 2020. aastal; 

 taotlusvoorud, projektide, sh. suuremahuliste taristuprojektide elluviimine ning 

lepingute sõlmimine; 

 projektide ja programmi rakendamise praegused väljakutsed ja lahendused 

COVID-19 pandeemia olukorras. 

 

Esitatud info programmi rakendamisest oli aluseks koosoleku aruteludele ning järgmise 

aasta töödokumentide heakskiitmisel. Koosolekul võeti vastu otsused kinnitada 

2021.aastaks:  

 tööplaan; 

 info- ja kommunikatsiooniplaan; 

 tehnilise abi eelarve; 

 projektide aruannete kontroll-leht 3.taotlusvooru kohta ja muudatused (nr 

2) 1. ja 2. taotlusvooru ning suuremahuliste taristuprojektide kontroll-lehel. 

Koosoleku viimases osas andis ülevaate programmi auditeerimisasutuse olulisemate 

tegevuste ja kavade kohta EV Rahandusministeeriumi juhtiv audiitor Mart Pechter. 

Järgmine, ühise seirekomitee 10. koosolek, on kavas toimuma 2021. aasta mais. 

 

Eesti-Vene piiriülese koostöö uue etapi  
ühine kujundamine on töös 

17. novembril 2020 arutas ühine 

programmeerimiskomitee kolmandal koosolekul 

programmdokumendi kava ja Interreg NEXT Eesti-

Vene piiriülese koostöö programmi 2021-2027 

ettevalmistamise hetkeolukorda. 

 

Ühise programmeerimiskomitee kolmas 

koosolek toimus 17. novembril 2020 ning selle töine päevakava oli suunatud 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2021-2027 peamiste alustalade 

kujundamisele. 

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
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Veebikeskkonnas toimunud koosolekut juhatas Priidu Ristkok, EV Rahandusministeeriumi 

regionaalarengu osakonna juhataja. 

Võttes arvesse käimasolevat olulist protsessi ELi regulatsioonide väljatöötamisel ja Interreg 

NEXT Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2021-2027 finantseerimislepingu 

ettevalmistamisel, algas koosolek ülevaatega selle viimastest arengutest, mida tutvustas 

Tanya Dimitrova, programmi lauaametnik, regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat, 

Euroopa Komisjon. 

Programmdokumendi kava ja selle ettevalmistamist, mis põhines valdkonna ekspertide 

laialdasel kaasamisel, tutvustas Peeter Unt, OÜ Gravitas Consult ekspert, millele järgnes 

ühine arutelu. Diskussioonis ühise programmeerimiskomitee liikmete, EK esindaja Tanya 

Dimitrova ja TESIM projekti vanemekspert Iveta Puzo osalusel arutati läbi sisulised 

küsimused ja praktilised soovitused edasiseks tööks. 

Koosolekul arutatud ja vastu võetud peamised otsused: 

 programmi geograafiline ala uueks perioodiks; 

 tegevuskava piiriüleste suurte taristuprojektide valikuks, sealhulgas indikatiivne 

ajakava, valikukriteeriumid, projektidele esitatavad nõuded jm; 

 programmi juhtimisstruktuur; 

 programmi ettevalmistamise ajakava ja selle edasised sammud. 

Järgmine ühise programmeerimiskomitee koosolek on kavandatud toimuma märtsis  

2021.a. 

 

Las linnapead räägivad naabruskonnast 

18. Euroopa regioonide ja linnade nädal pakkus 

Põhja-klastri (Northern Cluster) programmidele 

suurepärase võimaluse teha koostööd, tutvustada 

tulemusi ja jagada piiriülese koostöö lugusid 

veebitöötoas „Las linnapead räägivad 

naabruskonnast”. 

Mis on piiriülese koostöö väärtus ja selle mõju ääre- 

ja piirialade arengule? 

14. oktoobril 2020 toimunud 18. Euroopa regioonide ja linnade nädal pakkus 

ainulaadse platvormi veebitöötoale “Las linnapead räägivad naabruskonnast”, mis 

kogus laia rahvusvahelise publiku. 

Neli kohalike omavalitsuste juhti jagasid oma lugusid, kogemusi ja ootusi koostöö osas ELi 

välispiiridel keskkonnakaitse, piirihalduse, inimeste vahelise koostöö ja majandusarengu 

valdkonnas. Programmide esindajad tutvustasid klastrite kaupa piirkonna piiriülese koostöö 

saavutusi. 

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
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Eesti-Vene programmi projekti partner Setomaa vallavanem Raul Kudre tutvustas 

piiriülese koostöö tulemusi Peipsi järve piirkonnas ning seda, kuidas keskkonnakaitse 

ja turismivaldkond koos arenevad. 

Sündmus oli suunatud Põhja-klastri programmides osalevate riikide otsustajatele ning 

piiriülese koostöö võtmeisikutele, kes esindavad Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamenti, 

Venemaa Föderatsiooni ja liikmesriikide vastavaid ministeeriume, saatkondi. 

Veebiseminari korraldas Põhja-klaster, mis hõlmab seitset piiriülest koostöö 

programmi ja kaheksat riiki - Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Poola, Norra, Venemaa 

Föderatsioon. Ettevõtmist koordineeris TESIM-projekt. 

Juhul, kui teil ei õnnestunud osaleda, siis olete teretulnud järelvaatama sessiooni “Las 

linnapead räägivad naabruskonnast” SIIN. 

 

Videosild ühendas partnerid Euroopa koostöö päeval  

Sel aastal tähistasime Euroopa koostöö päeva 

juhtlause all “Bridging Waters“ Peipsi järve kahel 

kaldal, mida mööda kulgeb ka programmiala ja kus 

viiakse ellu mitmeid koostööprojekte. Kaks 

paralleelselt ettevõtmist toimus Eestis Räpinas ja 

Venemaal Pihkvas. 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014–2020 

on tähistanud Euroopa koostöö päeva igal aastal 

ning seekord oli fookuses Interreg programmi 30 

aastapäev. 

Kampaaniaga tõstame esile piiriülese koostöö saavutusi ja selle kasu Eesti ja Venemaa 

piirialade elanikele. Partnerid erinevatest riikidest arendavad ja viivad piirialadel ühiselt ellu 

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://euregionsweek2020-video.eu/video/let-mayors-speak-of-neighbourhood?fbclid=IwAR1iOZnOy9C1penXyo0VjYfsMPNjpGzSQkNxhn8RaZ4bTKRtbHLDnDqvw20
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projekte, mis parandavad regiooni elukvaliteeti ja aitavad kaasa piirkonna säästvale 

arengule. 

Sel aastal toimus Euroopa koostöö päev Eestis ja Venemaal ühise juhtlause all 

“Bridging waters“ tänu ühisele piirijärvele Peipsi, mida mööda programmiala kulgeb ja 

kus viiakse ellu mitmeid projekte. 

Kaks paralleelselt ettevõtmist peeti 18. septembril Räpinas (Eesti) ja Pihkvas 

(Venemaa). 

Räpinas korraldas üritust Eesti-Vene programm koostöös Räpina vallavalitsusega, kes on 

ka projektipartner suuremahulises taristuprojektis „Common Peipsi 2“ , mis on suunatud 

looduskaitsele ja ettevõtlusele. Osalejatele esitleti kohapeal piiriülese koostöö 

märkimisväärseid saavutusi. 

  

Interaktiivne “Eesti mäng Euroopa piiril” ja laevareis tutvustasid Peipsi järve rikkalikku 

loodust ning meelelahustust pakkus publikule päeva jooksul kohalik orkester ja bänd. 

Piirivalvurite ettekanded ja tehnika tutvustus andis ülevaate sellest elukutsest. Huvilistel oli 

ka võimalik panna enda oskused proovile postkaartide värvimises ning need tervituste ja 

koostöövaimuga saata adressaatidele Eestis ja väljaspool Eestit, mis oli ühtlasi tore 

võimalus programmi tutvustamiseks. Räpina sadamasse paigaldatud ja ühiselt avatud 

sümboolne mänguatraktsiooniks olev laev jätab sündmusest kestva jälje, et kaasata 

maagilisse piiriülese koostöö maailma ka noorem põlvkond! 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/projects/common-peipsi-2/
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Kuna piiriületuse võimalused on täna piiratud, siis toimus vastastikune tervitamine 

kahe toimumiskoha Räpina ja Pihkva vahel videosilla kaudu. 

 
Ürituse fotogaleriiga saab tutvuda SIIN ja videoülevaatega SIIN.  

Teisel pool Peipsi järve Venemaa territooriumil toimus Euroopa koostöö päeva tähistamine 

Mirozhka jõe kaldal asuvas pargis, mis rekonstrueeriti projekti “Bio Aware” raames. 

 

  

Kohalolijad said nautida koostöövaimu, rõõmsat koosolemist ning muusikat. Ühiselt õpiti 

valmistama kohasuppi Pihkva muistse retsepti järgi, vastati küsimustele Eesti ja Venemaa 

kohta, osaleti ökoloogia ja looduse teemalises viktoriinis. Naabreid Eestist tervitati 

videosilla vahendusel. Selle päeva meenutamiseks paigaldati Eesti-Vene programmi poolt 

Mirozhka jõe saarele keskkonnateemaline kunstiobjekt. 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/gallerypage/european-cooperation-day-bridging-waters-in-rapina-estonia-on-18-september-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=I0mxCqZR8Lo&ab_channel=Estonia-RussiaCBCProgramme
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/02/Portfolio-ER65_upd.pdf
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Ettevõtmine toimus koostöös Pihkva linnavalitsusega. 

Ürituse fotogaleriiga on võimalik tutvuda SIIN ja videoülevaatega SIIN. 

 
Programmi elektroonilised  väljaanded 

Piiriüleste töökohtumiste ja koostöösündmuste sujuvaks 

planeerimiseks oleme välja andnud juba traditsioonilise kalendri 

aastaks 2021, mis kajastab riigipühi Eestis ja Venemaal. 

Kalendrit saab ka hõlpsasti välja printida meie kodulehelt SIIN. 

Programmi esimene „Kodanike aruanne“ annab ülevaate Eesti-Vene 

piiriülese koostöö programmi poolt Euroopa Komisjonile esitatud 

aastaaruande põhiteemadest perioodil 01.07.2018-30.06.2019 ja 

on avaldatud SIIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/gallerypage/european-cooperation-day-bridging-waters-in-pskov-russia-on-18-september-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=UkV7PC0ZaeU&ab_channel=Estonia-RussiaCBCProgramme
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/11/EST-RUS_Crossborder_Calendar_2021.pdf
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/11/EST-RUS_Crossborder_Calendar_2021.pdf

