
 

 

 

Inimestevahelise koostöö edendamine 

Koostöö kultuuri-, spordi-, hariduse-, sotsiaal- ja 

tervishoiuvaldkonnas 

 

                   



 

Projekti lühikirjeldus  
 

Projekti piirkonnad – Põhja- ja Kagu-Eesti ning Venemaa Petseri rajoon – on ajalooliselt 

väga tihedalt seotud. Eesti piirialal elab palju venelasi ning Petseri ja selle lähiümbruses 

elab palju põliseestlasi. Piirkonnad (eriti Kirde-Eesti) on tuntud niisama passivate noorukite 

poolest, kellel puuduvad konkreetsed tegevused ja kes lõpetavad alkoholi ja 

narkootikumide tarvitamisega. Narvas asub jälgpallistaadion, mis on peaaegu taastatud 

ning kus vajalik taristu väljaehitatud (mängijate ja töötajate ruumid), kuid puudub 

ehitustööde lõpetamiseks – kunstmuru rajamiseks - vajalik rahastus. Sama kehtib ka 

Petseri kohta – on olemas linna staadion, kus on renoveeritud jooksurajad,  kuid väljak 

vajab suuremat rahastust.  

Projekt peaks aitama kaasa kohalike mõlemal pool piiri asuvate spordiklubide 

tugevdamisele läbi projektis osalemise ajal saadud kogemuse ja oskusteabe.  

Inimesed Tallinnast, Narvast ja Petserist, kes tunnevad huvi jalgpalli ja 

poolprofessionaalsete jalgpalliklubide asutamise vastu on ühinenud eesmärgiga valmistada 

ette ja viia käesolev projekt ühiselt läbi. Investeeringuid mõlemal pool piiri toetatakse 

hulgaliselt tegevustega – koolituste ja meistrivõistlustega. See annab võimaluse noortele 

tegeleda spordiga ning juba aktiivset eluviisi harrastavatele inimestele parandada oma 

treeningtingimusi. 

 

Üldine eesmärk 

Rakendada koostööd noorsootöö valdkonnas EL liikmesriikide ja naaberriikide vahel 
piiriäärsel alal ning edendada vastastikust mõistmist.  

Konkreetne eesmärk  

 Narva ja Petseri jalgpalliväljakute lõplik renoveerimine   

 Koolitused jalgpallitreeneritele, kohtunikele ja teistele töötajatele Vene poolel 

eesmärgiga anda teadmisi professionaalsest jalgpallijuhtimisest 

 Jalgpallivõistluste sarjad (nii suvel kui talvel) eesmärgiga propageerida sportlikke 

tegevusi, tervislikku eluviisi ning vastavaid tegevusi laste vabal ajal  

Toetusesaaja  

Eesti Jalgpalli Liit (Eesti) 

 

Partnerid  

JK Narva Trans (Eesti) 

Petseri rajooni Administratsioon, Laste Spordikool (Venemaa) 

 



Oodatavad tulemused  

 Narva Kalevi Staadioni jälgpalliväljakule paigaldatakse kunstmuru. Narva 

jälgpalliväljakut saab kasutada ka talvehooajal (kui välistemperatuur on mitte alla -

10° C); 

 Petseri staadionil asendatakse jalgpalliväljaku muru uuega. Vana staadioni pinnas 

saab kooritud, täidetud õige alusega ning kaetud loodusliku muruga; 

 Kolme tüüpi jalgpallivõistluste korraldamine: võistlused renoveeritud staadionitel 

Narvas ja Petseris pärast nende valmimist, enne seda aga teistel staadionitel 

erinevates linnades Eestis, kokku ligikaudu 600 mängu kahe aasta jooksul, millest 

võtab osa 60-70 võistkonda (kokku 2250 inimest);  

 Suvelaagrid korraldatakse Põlvas/Võrus ja Petseris. Kokku toimub 4 nädalast 

laagrit, kaasates lapsi erinevatesse jalgpalli tegevustesse laagri jooksul;  

 Jalgpalli juhtimise alane seminar treeneritele Eestist ja Petserist toimub Tallinnas; 

 Talvekarikad toimuvad Narva staadionil 2012. aasta novembris ja 2013. aasta 

märtsis. 32 võistkonda (sh 2 Petserist) võtab osa mõlemast turniirist. 

Lõppkasusaajad  

 Erinevas vanuses, peamiselt 10-18-aastased noored jalgpalliharrastajad;  

 Lapsed ja noorukid mõlemal pool piiri vanuses 10-18 aastat, kes tunnevad huvi spordi 
vastu; 

 Piirkonnas asuvad asutused ja ettevõtted, kes on valmis julgustama oma töötajaid 
spordiga tegelema ning seeläbi neid motiveerima. 

Kestvus  

24 kuud 

 

Eelarve  

Kogueelarve: 332 602,50 EUR 
Programmi kaasfinantseering: 299 342,25 EUR (90%)                                                                                   

Projektipartnerite kaasfinantseering: 33 260,25  EUR (10%) 

 

Kontaktisik 

Hr Siim Juks 
 

efa@jalgpall.ee    /  + 372 627 99 60 

mailto:efa@jalgpall.ee

