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Uued võimalused piirialadel on juba reaalsus 

 

Uued võimalused veeturismiks piirialadel 

on saanud reaalsuseks. Suuremahulise 

taristuprojekti „Common Peipsi 2“ 

raames saavad kaasajastatud ja 

rekonstrueeritud väikesadamad 

tänapäeval vastu võtta rohkem laevu ja 

pakkuda sadamakasutajatele uusi 

teenuseid. 

2021. aasta suvel toimusid Mustvee 

lõunamuuli, Vasknarva sadama ja 

Luunja betoonkai pidulikud 

avamised. 

Vasknarvas lõppes sadama ehituse 

esimene etapp. Selle tulemusena rajati 6000m2 suurune veeala ja sissesõidukanal, ehitati 

slip, statsionaarne muul ja kraanaplatvorm ning paigaldati kaks ujuvkaid 16-le paadile. 

   

Mustvee sadamas saavad külastajad nautida imelist vaadet Peipsi järvele nii vee pealt 

kui ka kaldalt. Sadam saab uhkustada 10 paadi randumiskoha, kraanaplatvormi, 

tuletõrjehüdrandi ja muuliga. 
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https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/08/Portfolio-LIP-ER2_upd_.pdf
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Luunja sadamas võimaldab rajatud statsionaarne muul silduda nii väiksematel kui 

ka suurematel alustel ning seda olenemata veetasemest. Suuremad laevad nagu Jõmmu ja 

Pegasus pääsevad nüüd hõlpsasti sadamasse. Sadamakasutajatele pakutakse uusi 

teenuseid, sealhulgas puhast vett ja elektrit, pilsi- ja reovee ärajuhtimist. 

   

  

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
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Venemaa poolele hangiti kaks uut reisilaeva, mis transporditi Pihkva rajooni Tolbitsa 

muulile. Kumbki laev suudab vedada kuni 30 reisijat ja tagab igapäevase ühenduse  

maismaa ja Talaby saarte vahel. 

 

   

Kohalike elanike ja turistide jaoks parandavad Pihkva järve veeliikluse mugavust ka laoangaar 

ja kolm lisapontooni, kus igal pantoonil 30 kohta eraveesõidukitele. Tolbitsa muuli 

külgneva territooriumi haljastus, sealhulgas asfaltkatte paigaldus, on veel pooleli. Samuti 

kaetakse 600 m2 suurune pindala tänavakiviga tulevaste ürituste läbiviimiseks, 

arendades seeläbi veeturismi ja ettevõtlust. 

 

      

________________________ 

Esimene projekt CuNaHe jõudis lõpusirgele. 3. märtsil 2021.a toimus hübriidformaadis 

kaheaastase projekti „CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku 

tugevdamine Peipsi järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise 

toetamiseks“ lõpuseminar Tartus (Eesti), Stary Izborskis (Venemaa) ja interneti ülekandena. 

Kahe tegusa aasta jooksul tegid projektipartnerid - nii formaalsed kui ka mitteformaalsed 

haridusasutused -  piiriülest koostööd, et arendada uudseid õppemeetodeid kultuuri- ja 

looduspärandi õpetamiseks ning kultuuri- ja loodusteadlikkuse tõstmiseks. 

Ligikaudu 200 last Petseri koolist (Venemaa) ja 160 Räpinast (Eesti) külastasid projekti ürituste 

raames järvekaldaid, metsi ja isegi uurimisjaamu. Õuesõppetundides kasutati ühiselt 

välja töötatud ja lõimitud metoodilisi materjale Peipsi kultuuri- ja loodusrikkuse 

kohta. Mõlemad koolid hankisid mikroskoope, tahvelarvuteid, laboritööriistu, binokleid jms, et 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2021/01/Portfolio-ER8_upd.pdf
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interaktiivsed tunnid oleksid huvitavamad. Eesti ja vene lapsed esitasid koos ka üle 300 kunsti- 

ja teadustöö, mida eksponeeriti Räpina sadamas Peipsi järvefestivalil ja Petserimaal Peipsi 

kogukonnapäevadel. 

    

   

Eesti ja Venemaa pedagoogid osalesid ühistel metoodilistel seminaridel ja 

õppevisiidil Peterburis (Venemaa), samuti korraldati teisi siseriiklikke õppevisiite. 

 

Kuna projekti teist poolt mõjutasid tugevalt COVID-19 piirangud, muutus digi- ja 

kaugõppepraktika väga oluliseks. Näiteks kui Petseri ja Räpina koolid korraldasid talvekoole 

toimus ka ühine virtuaalne rahvatantsu õpituba. Eriti uhke on projekt kahe 

mitmekeelse veebiviktoriini üle, mis on leitavad aadressil https://ctc.ee/viktoriinid . 

Peipsimaateemalises viktoriinis saad proovile panna oma teadmised piiriülese Peipsi piirkonna 

geograafiast, ajaloost ja kultuurist. Teine viktoriin keskendub Peipsi piirkonna ökosüsteemi 

teenustele ja ökohüvedele.  

   

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://ctc.ee/viktoriinid
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Teine väga populaarne üritus oli Peipsi piruka konkurss, mille eesmärk oli populariseerida 

piirkonna traditsioonilise köögi retsepte. 

   

____________________________ 

 

Vana kultuurimaja rekonstrueerimine on olnud Rõuge kogukonna unistus juba väga pikka 

aega, isegi kümneid aastaid. 2021. aasta septembris avati pärast poolteist aastat kestnud 

rekonstrueerimist Rõuge kultuurimaja. 

Energiatõhususele keskenduva piiriülese projekti „Save Smart“ arendustööde käigus sai vana 

hoone täiesti uue ilme nii seest kui väljast. Lisaks kaunile interjöörile saavad inimesed nüüd 

majas nautida aastaringselt stabiilsemat toatemperatuuri ja paremat sisekliimat, samuti 

sai täielikult uuendatud kogu hoone kütte- ja ventilatsioonisüsteem. Senise ahjukütte 

asemel kütab maja nüüd kaasaegne maaküte ning paigaldatud on õhukvaliteeti reguleeriv 

automaatne ventilatsioonisüsteem. 

   

Kultuurimajja nö. uue elu toomine läks kokku maksma ligikaudu 1,7 miljonit eurot. 

Hoone toimib tõelise rahvamajana, kus tegutseb kohalik raamatukogu ja postkontor ja on 

avatud viiel päeval nädalas. Iganädalaselt toimub mitmeid huviringide koosviibimisi, rääkimata 

sagedastest kontsertidest, teatrietendustest jne. 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/01/Portfolio-ER15_upd.pdf
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__________________________________________ 

“Kord lendasime koos sõbra haigruga mööda Pihkva vastloodud pargist, mille haljastasid 

Venemaa partnerid „BioAware“  projekti raames“ (nagu pargi sissepääsu juures oleval tahvlil 

ka kirjas on). 

Selles pargis on taastatud ainulaadne 17. sajandi ajalooline maastik. Seal on avatud 

terve saar ökoloogiaklassiga, kus lapsed saavad tutvuda keskkonnaga. Konnad räägivad, 

et peagi novembris paigaldatakse kellaaja tuvastamiseks päikesekell. 

Lisaks puhastati ja laiendati projektipartnerite poolt Mirožka jõesängi. Nüüd jätkub ruumi meile 

ja meie sõpradele – partidele! Ja me näeme, kuidas inimesed seda ala regulaarselt haljamaks 

muudavad. Mullu sügisel istutati siia 25 kaske.  

 

    
 

Sel aastal nägime neid kevadel ja sügisel istutamas umbes 170 puud ja põõsast, sealhulgas 

kerapaju, sirel, lodjapuu jt. Pargis loodud atmosfäär meelitab ligi üha uusi linde, loomi ja 

linnaelanikke. 

   

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/02/Portfolio-ER65_upd.pdf
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Euroopa koostööpäev tõi CBC-le uue pilgu 

 

21. septembril 2021 tähistas Eesti-

Vene piiriülene koostööprogramm 10. 

Euroopa koostööpäeva loosungi all 

“Cooperation Bridging Capitalization – 

another look on CBC”. 

Videosild ühendas kaks paralleelset üritust – 

Vaba Lava Narvas (Eesti) ja Baltic House 

Theatre-Festival Peterburis, (Venemaa). 

Hübriidüritusel kohapeal oli osalejaid üle 80, 

kes esindasid toetatud projekte, programmi 

ametiasutusi, kohalikke omavalitsusi ning 

Eesti ja Venemaa piiriülese koostöö huvilisi. 

Lisaks andis Facebooki otseülekanne 

võimaluse liituda sündmusega kogu 

programmi territooriumil ja kaugemalgi. 

Sel aastal tunnustasime toetatud projektide tulemusi, vahetasime parimaid praktikaid 

ja vaatlesime uusi võimalusi piiriüleseks koostööks läbi kapitaliseerimise. 

   

Euroopa koostööpäeva avasõna lausus Narva linnapea Ants Liimets ja programmi riiklike 

ametiasutuste esindajad Vene Föderatsiooni Majandusarengu ministeeriumi 

integratsiooniprojektide ja SRÜ riikide arendamise osakonna juhataja asetäitja Anna Popova 

ja Margarita Golovko, Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna 

Euroopa territoriaalse koostöö talituse juhataja. 

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
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„Eesti-Vene programm annab oma panuse piirkondade vahelise koostöö loomisesse. See loob 

platvorme, loob dialooge ning paneb meie riikide organisatsioonid ja inimesed mõtlema 

üksteisele kui positiivsete muutuste, heade ideede ja uuenduste allikale,“ ütles Margarita 

Golovko. 

„Praegu töötame välja programmi perioodi 2021-2027  ning vajalik on säilitada piiriülese 

koostöö positiivne kogemus, suunata ühiseid jõupingutusi piirialade spetsiifiliste probleemide 

lahendamiseks ning piiriala elanike elutingimuste parandamiseks Venemaa ja Eesti piirialadel,” 

sõnas Anna Popova. 

Pilk piiriülesele koostööle ning projektide „River Promenades III“, „Borderless“ ja „NTIT“ 

mõlemal pool piiri ning „Connecting Through Music“ saavutuste tutvustamine oli sillaks projekti 

tulemuste kapitaliseerimiseks. 

   

Interacti ekspertide Ivano Magazzu ja Georges Mercieri ettekanne andis põhjaliku ülevaate, 

mis see kapitaliseerimine on. 

Oma positiivseid kogemusi koostööst ja motivatsioonist jagasid Venemaa WaterSportClubi 

president Dmitri Smirnov ja Eesti Vehklemisliidu president Indrek Paal. 

   

Interaktiivne Euroopa koostööpäeva viktoriin lõi meeleoluka õhkkonna ning selgitas välja 

võitjad Narvas ja Peterburis Eesti-Vene programmi ja piiriülese koostöö teemadel. 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
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„Tore, et tänu IT-vahenditele saame vaatamata praegustele reisipiirangutele siiski ühise 

ürituse korraldada“, lausus ürituse lõpusõnades Eesti-Vene programmi korraldusasutuse juht 

Ege Ello.  

   

Muusikalisi vahepalasid esitasid päeva jooksul noored andekad muusikud Eestist ja Venemaalt. 

   

Üritust modereerisid Eero Raun (Eesti) ja Karina Verigina (Venemaa). 

Tagasiside põhjal on hea meel tõdeda, et osalejad mõlemalt poolt piiri jäid Euroopa 

koostööpäeva korraldusega rahule. 

Vaata pildigaleriid Eestis Narvas SIIT ja Venemaal Peterburis toimunud üritusest SIIT. 

Fotod Rein Leib ja Igor Jevokimov 

Jälgi meid uudiste saamiseks ka Facebookis: www.facebook.com/estoniarussia  

 

Videoklipi sündmusest leiad: https://youtu.be/R_Rz6UGjTQQ   

Ühise programmeerimiskomitee 7. koosolek 

18.oktoobril 2021 toimus veebipõhiselt 

ühise programmeerimiskomitee seitsmes 

koosolek, et arutada Eesti-Vene piiriülese 

koostöö programmi 2021-2027 

ettevalmistamist. Koosolekut juhatas Vene 

Föderatsiooni Majandusarengu 

ministeeriumi integratsiooniprojektide ja 

SRÜ riikide osakonna üksuse juhataja 

asetäitja Daniil Turlanov. 

Kohtumisel oli 30 osalejat – 

programmeerimiskomitee liikmed, Euroopa 
 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/gallerypage/10th-european-cooperation-day-cooperation-bridging-capitalization-in-narva-estonia-on-21-september-2021/
https://www.estoniarussia.eu/gallerypage/european-cooperation-day-2021-capitalization-bridging-capitalization/
http://www.facebook.com/estoniarussia
https://youtu.be/R_Rz6UGjTQQ
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Komisjoni, TESIM ja Interact-i esindajad, korraldusasutuse ning sekretariaadi töötajad. 

Korraldusasutus tutvustas osalejatele programmdokumendi ettevalmistamise hetkeseisu, 

sealhulgas lähimaid eelseisvaid verstaposte. Sekretariaat esitles Eesti-Vene programmi 2021-

2027 kapitaliseerimiskava projekti, mis keskendub teadmiste edasiandmise ja taaskasutamise 

protsessile, et tagada seeläbi projektide tulemuste jätkusuutlikkus.  

Arutelu põhjal lepiti kokku, et edasised otsused kapitaliseerimiskava kohta tehakse 

programmeerimiskomitee koosolekul 2021.a. detsembris võttes arvesse neljandas 

taotlusvoorus esitatud projektitaotluste analüüsi. 

 

Esitleti ning arutati ka programmi juhtimis- ja kontrollsüsteemide kava keskendudes 

sekretariaadi ja selle harukontorite struktuurile ning funktsioonidele, samuti tehnilise abi 

eelarve põhipunkte. 

Ühise programmeerimiskomitee 8. koosolek on kavandatud toimuma 2021.a. novembris.  

 

 

 

 

 

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     

Kolmanda taotlusvooru projektidest 

28.oktoobril 2021 sõlmiti kolmanda 

taotlusvooru raames viies toetusleping 

korraldusasutuse ja Pihkva piirkonna 

avalik-õigusliku organisatsiooni „Peipsi 

järve projekt (Pihkva)“ (Venemaa) 

vahel.  

Sellega on ühtlasi töösse 

rakendatud kõik 3. taotlusvooru 

raames toetatud projektid ning 

need keskenduvad piiriülese 

koostöö parandamisele kohalike ja 

piirkondlike omavalitsuste ja 

kogukondade vahel. 

ER147 – Development of municipalities by way of boosting the healthy lifestyle 

(HealthyTomorrow) 

ER153 – Cooperation of professional and local communities to improve quality of 

healthcare services, rehabilitation and social inclusion in border areas of Estonia 

and Russia (Ergonomics) 

ER158 – Improving cooperation in the area of orienteering (ICOR) 

ER161 – Borderless music in border town (Borderless) 

ER164 – Chudskoye/Peipsi Museums Ring (PeipsiRing) 

Taotlusvooru ülevaatega arvudes saad tutvuda SIIN. 

Kolmas projektikonkurss kuulutati välja programmi temaatilise eesmärgi 5 „Kohaliku ja 

piirkondliku hea valitsemistava toetamine“ raames. 

 

Neljas taotlusvoor saavutatud tulemuste võimendamiseks 

 
Eesti ja Venemaa piiriülene koostöö 

on näidanud arvukalt 

märkimisväärseid saavutusi 

piiriregioonide väljakutsete 

muutmisel uuteks võimalusteks. 

Piiriüleste koostööprojektide tulemuste 

võimendamiseks ja edendamiseks avas 

Eesti-Vene programm 3.augustil 2021.a. 

neljanda taotlusvooru, mis keskendub 

kapitaliseerimisele.  

 

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2021/11/3rd_Call_final.pdf
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Taotlusvoor tutvustab uut lähenemist projektide elluviimiseks lihtsustatud kuluvõimaluste 

kasutamise kaudu ja see on suunatud eelkõige juba toetatud projektide partneritele. 

Kahe veebiseminari ja peetud konsultatsioonidele tuginedes tuntakse aktiivset huvi 

taotlusvooru ning uudse kulude, projektitegevuste planeerimise ja toetuse hüvitamise meetodi 

vastu. 

Projektitaotlusi saab esitada kõikide programmi raames toetatavate temaatiliste eesmärkide 

raames: ettevõtluse, keskkonnakaitse ja inimestevahelise koostöö edendamise projektid. 

Täiendav info 4.taotlusvooru kohta on avaldatud meie kodulehel siin ja dokumente 4. 

konkursikutse taotlejatele ja partneritele siin.  

Projektitaotluste esitamise tähtaeg eMS-is on 9. november 2021.  
Let`s capitalize! 

 

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/the-4th-call-for-proposals-will-be-launched-in-august/
https://www.estoniarussia.eu/for-applicants-and-partners-of-the-4th-call-for-proposals/

