
 

 

Majanduslikult jätkusuutlik ja 

keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 

Economically and Environmentally Sustainable Lake Peipsi area 

Ühine Peipsi  
Common Peipsi  

Prioriteet 2      Ühised väljakutsed 

Meede   2.1      Ühised keskkonna- ja looduskaitsealased tegevused  

 

      



 
 

Projekti lühikokkuvõte 

Peipsi järv on suurim piiriülene järv Euroopas, mis jaguneb Eesti ja Venemaa vahel. Mõlemad 
riigid mõjutavad selle järve keskkonnatingimusi. Venemaa poolelt on hetkel suurimaks 

probleemiks Peipsi järve saastatus, mis on tingitud puudulikest reoveepuhastusseadmetest. 
Eesti poolel on üks reostumise faktoritest, mis mõjutab järve keskkonnatingimusi, sadamate 

puudus, mis võimaldaks vastu võtta veetranspordi kasutajate poolt tekitatud jäätmeid. Lisaks 
sellele puuduvad praegu ka sobivad kohad Peipsi järve ümbruses, kus oleks võimalik laevu 
kaldale välja tõsta remondiks ja hoolduseks.   

Projekt näeb ette mitmeid tegevusi, et lahendada nimetatud probleeme. Venemaal ehitatakse 

välja kanalisatsioonivõrgustik Petseri piirkonnas, reoveepuhastusseadmed Pihkva regioonis ja 
16 piirkonna kontroll Peipsi järve basseinis, et kindlaks teha olemasolevate 
reoveepuhastusseadmete hetkeolukord. 

Et lahendada probleemid Eesti poolel, ehitatakse 3 väikesadamat: Tartusse, Mustveesse ja 
Räpinasse ning dokk Kallastesse, samuti luuakse tingimused väikelaevade ja veesõidukite 

sildumiseks, laevade remondiks ning hooldustöödeks, lastijäätmete ja laevaheitmete 
vastuvõtuks.  

Projekt parandab keskkonnatingimusi, loob töökohti ning eeldused veeturismi arenguks ning 
aitab kaasa veeliikluse edendamisele, soodustab ettevõtlust ja turismiga seonduvate 

ettevõtete arengut (sh. veesõidukite laenutus, majutus, toitlustus jm) ning seeläbi panustab 
sotsiaalmajanduslikku arengusse Peipsi järve piirkonnas. 

Üldine eesmärk  

Edendada sotsiaalmajanduslikku ja keskkonna arengut Peipsi järve piirkonnas. 

Konkreetne eesmärk 

Panustada keskkonnatingimuste parandamisse Peipsi järve basseinis 
Pakkuda tuge veeturismi arenguks Peipsi järve basseinis 

 

Toetusesaaja 

Eesti Vabariigi Siseministeerium (Eesti) 

Partnerid                                          Kaasatud partnerid 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

o  Tartu Linnavalitsus (Eesti) 

o  Mustvee Linnavalitsus (Eesti) 

o  Kallaste Linnavalitsus (Eesti) 

o  Räpina Vallavalitsus (Eesti)  
o  Pihkva oblasti administratsiooni keskkonnasäästliku 

majandamise ja keskkonnakaitse riiklik komitee 

(Venemaa) 
o  Oudova rajooni administratsioon (Venemaa) 
o  Pihkva rajooni administratsioon (Venemaa) 
o  Petseri rajooni administratsioon (Venemaa) 
o  Riiklik sotsiaalteenuste asutus „Pervomaiski 

psühhoneuroloogia internaat” (Venemaa) 
o  Pihkva linna munitsipaalettevõte “Gorvodokanal” 

(Venemaa) 
 

 

 

o Keskkonnaministeerium  (Eesti) 
o Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Eesti)  
o AS Põlva Vesi (Eesti) 

o Pihkva oblasti majandusarengu, tööstuse ja 
kabavahetuse riiklik komitee 



 
Oodatavad tulemused 

 Eestis: 

o   Loodud tingimused väikelaevade sildumiseks 3 sadamas (kokku ca`104 
sildumiskohta, olenevalt sõiduki suurusest – Tartus 44, Mustvees 40, Räpinas 20) 

o   Loodud tingimused laevade remontimiseks ja hooldustöödeks 1 sadamas (Kallastes) 

o   Korraldatud lastijäätmete ja laevaheitmete vastuvõtmine 4 sadamas (Tartus, Räpinas, 
Mustvees ja Kallastes) 

o   Loodud täiendavad töökohad peale projekti lõppemist sadamates/dokis (ca`15 
otseselt sadamate/dokiga seotud töökohta, ca`8 kaudset töökohta 2014.a lõpuks 
(Räpinas 1 otseselt seonduv ja 4 kaudselt kaasnevat, Tartus 4 otseselt seonduvat ja 2 

kaudselt kaasnevat, Kallastel 5 otseselt seonduvat ja 2 kaudselt kaasnevat, Mustvees 
5 otseselt seonduvat töökohta)  

 
 Venemaal: 
o   Vähendatud reostuse kogumaht  2014. aasta lõpuks läbi reostusallikate kõrvaldamise 

Gdovka, Pachkovka, Mnoga ja Velikaya jõgedest selliselt, et reovesi 5 
reoveepuhastusseadmest vastab Venemaal kehtivatele standartidele  

o   Informatsioon koondatud reoveepuhastusseadmete tehnilise seisundi kohta Peipsi 
järve basseini 16 piirkonnast 

o   Koostatud tasuvus- ja teostatavusanalüüs ning planeeritav eelarve reoveekäitluse 

tingimuste parendamiseks Peipsi järve 16 piirkonnas 
o   2014. aasta lõpuks ajakohastatud regionaalne keskkonnaalane eriprogramm „Pihkva 

oblasti puhas vesi 2012-2017“ Peipsi järve basseini reoveepuhastusseadmete 
süsteemi parendamiseks 
 

Lõppkasusaajad 
 

 Kohalikud elanikud  

 Suveajal piirkonnas elavad inimesed 
 Veesõidukite kasutajad  

 Enam kui 1 000 ettevõtjat ja ettevõtet   
 9 kohalikku omavalitsust 

Kestvus  

47 kuud 

Eelarve  

Projekti kogueelarve:   9 474 009, 00 EUR 
Programmipoolne kaasrahastus:     8 526 607, 30 EUR   
      sealhulgas Eesti riigi eelarvest:  2 317 477, 00 EUR                                                                                   

Projektipartnerite kaasrahastus:         947 401,70 EUR  

 

Kontaktisik 

 Helena Musthallik     helena.musthallik@siseministeerium.ee  / +372 612 51 23 


