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Ülevaade programmi ettevalmistamise protsessist 

Paralleelselt käimasoleva Eesti-Vene 

programmiga on alates 2019. aastast tänaseni 

aktiivselt töös ka kahe riigi uue piiriülese 

koostöö programmi ettevalmistamine 

perioodiks 2021-2027. 

Programmi ettevalmistamise protsessi eest on 

vastutav programmi ühine 

programmeerimiskomitee, mis koosneb Eesti 

Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni riiklike ja 

piirkondlike ametiasutuste esindajatest. Teised 

programmi ettevalmistamise 

koordineerimisega seotud organid on 

korraldusasutus, ühine tehniline sekretariaat ja 

selle harukontorid. 

Protsessi peamised verstapostid: 

• 3 ühise programmeerimiskomitee (ÜPK) koosolekut toimus 2020. a (märtsis, 

juunis, novembris), 5 ÜPK koosolekut peeti 2021.a (märtsis, juunis, septembris, 

oktoobris, novembris) ning 9. ÜPK koosolek on kavandatud toimuma jaanuaris 

2022.a.  

• Töörühma koosolekud programmi sisu teemal: juuni 2020 - dets 2021 (15). 

• Töörühma koosolekud programmi juhtimise teemal: juuni 2020 -dets 2021 (8). 
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• 2020. aasta septembris tehti ÜPK ja töörühmade arutelude tulemusena esialgne 

valik toetatavate poliitikaeesmärkide ja spetsiifiliste eesmärkide osas. 

• Sidusrühmade kaasamine läbi fokuseeritud ürituste eesmärgiga 1) hinnata 

eelvalitud eesmärkide olulisust ja asjakohasust, 2) määratleda programmipiirkonna 

vajadused ja väljakutsed, 3) seada programmi fookus: 

o november 2020 (suunatud ettevõtlusele) 

o märts 2021 (suunatud turismile) 

o märts 2021 (suunatud keskkonnale) 

o veebruar – märts 2021: sidusrühmade veebipõhine konsultatsioon, kus 

kõigil huvitatud osapooltel oli võimalus osaleda ja avaldada arvamust programmi 

fookuse kohta. 

• Koostatud on programmiala territoriaalne analüüs. 

• Teostatud on programmiala strateegiline keskkonnauuring. 

• Detsember 2021 – jaanuar 2022 Eesti-Vene programmi programmdokumendi 

2021-2027 avalikud konsultatsioonid. 
• 2022. aastaks planeeritud: 

o jaanuar 2022 - töö avalike konsultatsioonide käigus saadud 

             kommentaaridega ja lõpliku programmdokumendi heakskiitmine ÜPK poolt. 

          o jaanuar-veebruar 2022 - ametlikud riiklikud konsultatsioonid,      

             programmdokumendi esitamine Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni  

             valitsustele. 

o märts 2022 - programmdokumendi esitamine Euroopa Komisjonile. 

o Paralleelselt - finantseerimislepingu ettevalmistamine. 

 

 

Riiklike asutuste pöördumine 

Mis saab edasi? Programmi riiklike asutuste 

esindajate tervitussõnad avaliku arutelu 

veebiseminarilt tulevase Eesti-Vene 

piiriülese koostöö programmi 

ettevalmistamisest. Programmdokumendi 

väljatöötamine on võtnud aega enam kui 

aasta ning nüüd on see esitlemiseks  kõigile 

huvilistele. 

Eesti ja Venemaa riiklike asutuste 

tervitussõnad avaliku arutelu 

veebiseminaril. 
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Avalik arutelu– veebiseminar! 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 

2021-2027 programmdokumendi (PD) 

ettevalmistamise periood on pärast pea 

kaheaasta pikkust teekonda jõudmas lõpule. 

Selle aja jooksul on korraldatud 8 ühise 

programmeerimiskomitee koosolekut, koostatud 

territoriaalne analüüs, läbi viidud programmi 

sisu- ja juhtimise  teemalisi töörühmade 

koosolekuid, isiklikke ning veebiintervjuusid, 

toimunud on sihtrühmale suunatud kohtumised ja 

veebiküsitlus.  

Ettevalmistuse lõpuetapiks on avalike 

konsultatsioonide läbiviimine laiema 

avalikkusega, et tutvustada programmdokumendis kajastatud programmi põhieesmärke ning 

anda võimalus esitada kommentaare ja arvamusi Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 

tuleviku kohta.  

Avalikud konsultatsioonid on avatud 9. detsembrist 2021 kuni 6.jaanuarini 2022 

kõigile, kes on huvitatud Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2021-2027 sisu arendamises 

kaasa rääkima, eelkõige programmi sidusrühmadele ja partneritele, sh riiklike ja piirkondlike 

ametiasutuste esindajatele, kohalikele omavalitsustele ja nende allüksustele, 

mittetulundusühendustele, ülikoolidele, teistele asutustele. 

Avaliku arutelu oluliseks verstapostiks oli 16.detsembril 2021 korraldusasutuse 

korraldatud veebiseminar, kus tutvustati ning arutleti programmdokumendi põhipeatükke. 

Veebiseminaril oli kokku 91 osalejat Eestist ja Venemaalt. 
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Seminar algas Eesti ja Venemaa riiklike asutuste esindajate tervitussõnadega, kus tehti 

kokkuvõtteid ja anti ülevaade PD koostamiseks tehtud tööde mahust ja programmperioodil 

2021-2027 elluviidavate tegevuste oodatavatest tulemustest.  

Osalejate tutvustati ka Eesti-Vene uue programmi programmdokumendi ettevalmistamise 

protsessi ning tööversiooni selle sisust, sealhulgas peatükke: 

• Programmi strateegia: peamised väljakutsed ja poliitikaeesmärgid; 

• Prioriteedid: tegevused, indikaatorid, peamised sihtrühmad; 

• Kommunikatsioon ja nähtavus. 

Veebiseminar ning dialoog osalejate ja programmiasutuste vahel kulges vabas õhkkonnas. 

 

Osalejate küsimused ning vastused riiklike asutuste, korraldusasutuse ja ühise tehnilise 

sekretariaadi poolt on avaldatud programmi kodulehel SIIN ning seminari esitlus SIIN. Üritus 

toimus inglise keeles sünkroontõlkega eesti ja vene keelde. 

Osalejatele tutvustati ka võimalust anda dokumendile oma tagasiside, täites 

6.jaanuariks 2022 veebiküsitluse vorm. Kommentaare on võimalik anda kõigis kolmes 

keeles: eesti, vene või inglise keeles  https://forms.gle/fQuUFck8REhJrYMj6 

Avalikud konsultatsioonid jätkuvad! 

 

 

Avalikud konsultatsioonid jätkuvad 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 

2021-2027 programmdokumendi (PD) 

avalikud konsultatsioonid algasid             

9. detsembril 2021 ning oluline 

verstapost selles on 16. detsembril 

toimunud veebiseminar, kus esitleti ja 

arutleti PD olulisemaid peatükke osalejatega. 

Avalikud konsultatsioonid on avatud 

kõigile huvilistele kuni 6. jaanuarini 

2022 ning eriti on oodatud tagasiside 

programmi praegustelt huvirühmadelt ja 

partneritelt, sealhulgas riiklike ja piirkondlike 

ametiasutuste, kohalike omavalitsuste ja nende allüksuste, mittetulundusühenduste, 

ülikoolide, VKE-de ja muude institutsioonide esindajatelt. 

Programmdokumendi tööversioon on avaldatud veebilehel kolmes keeles: 

 

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2021/12/QA_Webinar_EE-RU_2021-2027_16.12.2021.pdf
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2021/12/EE-RU_2021-2027_Presentation_Public_hearing.pdf
https://forms.gle/fQuUFck8REhJrYMj6
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Programmdokumendi tööversioon inglise keeles 

Programmdokumendi tööversioon eesti keeles 

Programmdokumendi tööversioon vene keeles 

Kutsume kõiki huvilisi osalema avalikul arutelul ning kasutama võimalust, et anda oma 

tagasiside dokumendile, täites hiljemalt 6.jaanuariks 2022 veebiküsitluse tagasiside vorm 

kas eesti, vene või inglise keeles: https://forms.gle/fQuUFck8REhJrYMj6 

 

 

Programmi piirkond 

 

Eesti-Vene programmipiirkond hõlmab kogu 

Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni 

piiriga piirnevat territooriumi ning asub 

Läänemere piirkonna idaosas. Programmiala 

koguterritoorium on 185 499 km2. 

 

Programmipiirkond hõlmab järgmisi NUTS 

III piirkondi või nende ekvivalente: 

 

Eesti Vabariigis:  

   - Kesk-Eesti (Järva, Lääne-Viru ja Rapla     

   maakond);  

   - Põhja-Eesti (Harju maakond), sh Tallinn;  

   - Kirde-Eesti (Ida-Viru maakond);  

   - Lõuna-Eesti (Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakond).  

Venemaa Föderatsioonis:  

   - Peterburi linn;  

   - Leningradi oblast;  

   - Pihkva oblast. 

 

 

Avaliku arutelu käigus esitatud kommentaarid võtab 

arvesse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2021-

2027 ettevalmistamise eest vastutav ühine 

programmeerimiskomitee programmdokumendi lõplikul 

koostamisel. 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2021-2027 

eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi 

ja Venemaa Föderatsiooni vahel.  

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2021/12/EE-RU_PD_2921-2027_in-ENG_Draft.pdf
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2021/12/EE-RU_PD_2021-2027_in-EST_Draft.pdf
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2021/12/EE-RU_PD_2021-2027_in-RUS_Draft.pdf
https://forms.gle/fQuUFck8REhJrYMj6
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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. 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2021-2027 ala kaart 

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

