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1. SISSEJUHATUS 

Käesolev strateegia on välja töötatud Narva ja Ivangorodi vahel 11. augustil 2006 allkirjastatud 

omavalitsuste koostööleppe põhjal.  
 
Piiriülese koostöö strateegia põhieesmärgid: 

• probleemide lahendamine, mille on põhjustanud EL välispiiri mõju piirilinnade Narva ja 

Ivangorodi arengule, sh ühisprojektide väljatöötamise ja elluviimise kaudu; 

• sotsiaal-, kultuuri-, haridus- ja turismivaldkonna institutsioonide, ühiskondlike ja muude 

nendes valdkondades tegutsevate organisatsioonide vahel sidemete sisseseadmine ja 

arendamine; 

• koostöö edendamine majanduse ja ettevõtluspoliitika valdkonnas, vastastikuste 

konsultatsioonide, töökogemuste ja spetsialistide vahetamise süsteemi loomine; 

• taristute väljaarendamine ja investeeringute ligitõmbamine piiriäärsetesse 

regioonidesse; 

• piiriäärse asendi võimaluste tõhus kasutamine; 

• soodsate tingimuste loomine suhete arendamiseks inimeste ja organisatsioonide vahel; 

• linnade aktivate ja potentsiaali kasutamine mõlema poole hüvanguks. 
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2. SWOT-ANALÜÜS 

2.1. Narva ja Ivangorodi ettevõtluse olukorra SWOT-analüüs 

Tugevad küljed Nõrgad küljed 
� Geograafiline asend Euroopa Liidu ja Venemaa 

Föderatsiooni piiril (s.h suure ja hoogsalt areneva 

Venemaa regiooni lähedus). 

� Eesti soodne investeerimiskliima ja vene poole 

investorite huvi. 
� Arenenud transporditaristu ja korrastatud 

piiriületussüsteem. 

� Piisavalt suured toorainevarud, oma energiavarud. 

� Peamiste ressursside – vee, elektri- ja soojusenergia 
– võrdlemisi madal hind. 

� Vabad tootmispinnad ja kasutamata 

tootmisvõimsused, tööstusvööndite areng. 
� Head eeldused turismi, piiriülese kaubanduse ja 

ekspordi arenguks. 

� Ühise (vene) suhtluskeele oskus.  

� Suhteliselt odav tööjõud. 
� Professionaalse hariduse omandamise ja tööjõu 

ümberõppe võimalused.  

� Väikeettevõtluse tugistruktuuride olemasolu 

piirilinnades. 
� Ühisprojektide elluviimise kogemus, Narva ja 

Ivangorodi aastatepikkused partnerlussuhted. 

� Tendents elanike arvu kahanemisele ja 
vananemisele. 

� Kvalifitseeritud tööjõu puudus. 

� Puudulikult arenenud turismitaristu. 

� Võrdlemisi madal ettevõtlusaktiivsus. 
� Kohalike ettevõtete madal konkurentsivõime 

rahvusvahelisel turul.  

� Investeeringute ja käibevahendite nappus. 

� Uuenduste kasutamise madal tase ettevõtluses. 
� Naaberriikide investeerimis- ja koostööseaduste 

ebapiisav tundmine ja rahvusvaheliste turundus- ja 

infovõrkude pakutavate võimaluste vähene 
kasutamine.  

� Tänapäevaste juhtimis- ja haldusmeetodite 

kasutamise madal tase.  

 

 

Võimalused Ohud 
� Venemaa ja Eesti ettevõtjates huvi suurendamine EL 

ja VF piiriäärsete regioonide võimaluste vastu. 

� Rahvusvahelistamise, rahvusvahelise ühistegevuse 

ja all-ettevõtluse parandamine.  
� Soodsate tingimuste loomine riikidevahelise 

äritegevuse arenguks. 

� Tallinna Tehnikaülikooli filiaali avamine Narvas. 
� Riikidevaheline teaduslik-tehniliste ja uuenduslike 

saavutuste vahetamine ja juurutamine. 

� Infotehnoloogiliste võimaluste parem kasutamine 

ettevõtlusvaldkonnas.  
� Tolliformaalsuste lihtsustamine. 

� Rahvusvahelise turismi ja piirkonna turismiklastri 

arendamine.  
� Tööstusparkide ja -vööndite arvu suurendamine ja 

nende arendamine.  

� Rahvusvaheliste, riiklike, piirkondlike ja kohalike 

ettevõtluse arenguprogrammide võimaluste 
suurendamine. 

� Ettevõtluse, s.h ekspordi arengut toetavate 

organisatsioonide võimaluste kasv. 

� Olgina lennuvälja arendamine ja võimaluse loomine 
regulaarlendudeks.  

� Sadama arendamine ja Sillamäele 

vabamajandustsooni loomine.  
� Ust-Luga sadama ja sellega kaasneva sadamaäri 

arendamine. 

� Sotsiaal-demograafilise olukorra halvenemine. 

� Piiriäärsete riikide vahelise sisse- ja väljaveo 

vähenemine, täiendavate tollipiirangute 

kehtestamine. 
� Peamiste ressursside – vee, elektri- ja soojusenergia 

– kallinemine. 

� Venemaa ja Eesti riikidevaheliste suhete 
halvenemine või ebastabiilsus. 

� Ettevõtjate olukorda ja investeerimisvõimalusi 

halvendavate seadusandlike aktide vastuvõtmine. 

� Rahvusvaheliste majanduskriiside mõju. 
� Ettevõtjate riskide suurenemine väljumisel 

rahvusvahelisele turule. 

� Konkurentsi tugevnemine teistest regioonidest 
tulevate investeeringute valdkonnas.  
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2.2. Narva ja Ivangorodi taristute SWOT-analüüs 

Tugevad küljed Nõrgad küljed 
� Geograafiline asend Euroopa Liidu ja Venemaa 

Föderatsiooni piiril (sealhulgas suure ja hoogsalt 

areneva Venemaa regiooni lähedus). 
� Eesti soodne investeerimiskliima ja vene poole 

investorite huvi. 

� Arenenud transporditaristu ja korrastatud 

piiriületussüsteem. 
� Laevatatav jõgi, Sillamäe meresadama lähedus. 

� Piisavalt suured toorainevarud, oma energiavarud. 

� Peamiste ressursside – vee, elektri- ja soojusenergia 

– võrdlemisi madal hind. 
� Vabad tootmispinnad ja kasutamata 

tootmisvõimsused, tööstusvööndite areng. 

� Head eeldused turismi, piiriülese kaubanduse ja 
ekspordi arenguks. 

� Tänapäevased kaubanduskeskused ja 

jaekaubandusketid. 

� Ühise suhtluskeele (vene) oskus. 
� Suhteliselt odav tööjõud. 

� Professionaalse hariduse ja tööjõu ümberõppe 

võimalused. 

� Ühisprojektide elluviimise kogemus, Narva ja 
Ivangorodi aastatepikkused partnerlussuhted. 

� Puudulikult arenenud turismitaristu. 

� Võrdlemisi madal ettevõtlusaktiivsus.  

� Kohalike ettevõtete madal konkurentsivõime 
rahvusvahelisel turul. 

� Investeeringute ja käibevahendite nappus. 

� Uuenduste kasutamise madal tase ettevõtluses. 

� Pikad piiriületusjärjekorrad pühade ajal ja 
puhkepäevadel. 

� Mugava piiriületuse ooteala puudumine Ivangorodis. 

� Parklate vähesus jalgsi piiri ületavate turistide 

autodele. 
� Ivangorodi vee- ja soojavõrgu magistraalide 

kulumus. 

� Mugavate bussijaamade puudumine. 
� Naaberriikide investeerimis- ja koostööseaduste 

ebapiisav tundmine ja rahvusvaheliste turundus- ja 

infovõrkude pakutavate võimaluste vähene 

kasutamine.  

 

Võimalused Ohud 
� Venemaa ja Eesti ettevõtjates huvi suurendamine EL 

ja VF piiriäärsete regioonide võimaluste vastu. 

� Rahvusvahelistamise, rahvusvahelise ühistegevuse 

ja all-ettevõtluse parandamine.  

� Soodsate tingimuste loomine riikidevahelise 
äritegevuse arenguks. 

� Tallinna Tehnikaülikooli filiaali avamine Narvas. 

� Riikidevaheline teaduslik-tehniliste ja uuenduslike 
saavutuste vahetamine ja juurutamine. 

� Infotehnoloogiliste võimaluste parem kasutamine 

ettevõtlusvaldkonnas.  

� Tolliformaalsuste lihtsustamine. 
� Rahvusvahelise turismi ja piirkonna turismiklastri 

arendamine.  

� Tööstusparkide ja -vööndite arvu suurendamine ja 

nende väljaarendamine.  
� Rahvusvaheliste, riiklike, piirkondlike ja kohalike 

ettevõtluse arenguprogrammide võimaluste 

suurendamine. 
� Ettevõtluse, s.h ekspordi arengut toetavate 

organisatsioonide võimaluste kasv. 

� Olgina lennuvälja arendamine ja võimaluse loomine 

regulaarlendudeks.  
� Sadama arendamine ja vabamajandustsooni 

loomine Sillamäele.  

� Piiriäärsete riikide vahelise sisse- ja väljaveo 
vähenemine, täiendavate tollipiirangute 

kehtestamine. 

� Peamiste ressursside – vee, elektri- ja soojusenergia 

– kallinemine. 
� Venemaa ja Eesti riikidevaheliste suhete 

halvenemine või ebastabiilsus. 

� Ettevõtjate olukorda ja investeerimisvõimalusi 
halvendavate seadusandlike aktide vastuvõtmine. 

� Rahvusvaheliste majanduskriiside mõju. 

� Ettevõtjate riskide suurenemine väljumisel 

rahvusvahelisele turule. 
� Konkurentsi tugevnemine teistest regioonidest 

tulevate investeeringute valdkonnas.  

� Turistide voo vähenemine.  
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2.3. Narva ja Ivangorodi ühiskondlike organisatsioonide piiriülese koostöö 
olukorra SWOT-analüüs 

Tugevad küljed Nõrgad küljed 
� Arenenud transporditaristu ja korrastatud 

piiriületussüsteem. 

� Head eeldused piirkonna üldiseks arenguks. 

� Ühise suhtluskeele (vene) oskus. 

� Heanaaberlikud suhted. 
� Suhteliselt odav tööjõud. 

� Professionaalse hariduse ja tööjõu ümberõppe 

võimalused. 

� Ühisprojektide elluviimise kogemus, Narva ja 
Ivangorodi aastatepikkused partnerlussuhted. 

 

� Tendents elanike arvu kahanemisele ja 
vananemisele. 

� Kodanikualgatuse madal tase ja nõrgad teadmised 

selle elluviimise võimalustest. 

� Ebaregulaarsed kontaktid organisatsioonide ja 
asutuste vahel. 

� Nõrk teabevahetus. 

� Uuenduste ja tänapäevaste juhtimismeetodite 

kasutamise madal tase organisatsioonide töös. 
� Viljakaks koostööks liiga nõrgad teadmised 

naaberriikide seadusandlusest.  

� Sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkonna 
seadusandluse erinevused. 

 

 

Võimalused Ohud 
� Riikide poolne soodsate tingimuste loomine 

rahvusvaheliseks koostööks.  

� Riikidevaheline teaduslik-tehniliste ja uuenduslike 

saavutuste vahetamine ja juurutamine. 
� Infotehnoloogiliste võimaluste parem kasutamine.  

� Tolliformaalsuste lihtsustamine. 

� Rahvusvaheliste, riiklike, piirkondlike ja kohalike 

rahvusvahelise koostöö arenguprogrammide 
võimaluste suurendamine. 

� Erinevate koostööliikide arengut toetavate 

organisatsioonide võimaluste kasv. 

� Sotsiaal-demograafilise olukorra halvenemine. 
� Venemaa ja Eesti riikidevaheliste suhete 

halvenemine või ebastabiilsus. 

� Inimestevahelisi kontakte ja koostööd raskendavate 
seadusandlike aktide vastuvõtmine. 

� Viisapoliitika karmistamine. 

� Konkurentsi tugevnemine teistest regioonidest 

tulevate investeeringute valdkonnas. 
� Konkurentsi tugevnemine organisatsioonide koostöö 

arenguks vajalike vahendite ligitõmbamise 

valdkonnas. 
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3. ARENGUVISIOON 

2025. aastaks on Narva ja Ivangorod Euroopa näiteks edukast piiriülesest koostööst: 
ühistegevus võimaldab kompleksselt lahendada ühiseid probleeme, arendada ettevõtlust, 
parandada elanike heaolu ja kindlustada neile mugav, turvaline ja sündmusterohke 
elukeskkond. 
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4. STRATEEGILISED EESMÄRGID 

4.1. Ettevõtluse arendamise strateegilised eesmärgid 

 
Strateegiline eesmärk 1.1: Tingimuste loomine teabevahetuseks ja regulaarseteks 

kontaktideks ettevõtjate vahel 
Ülesanded:  

1.1.1. Piirilinnades tegutsevate ettevõtjate tooteid, kaupu ja teenuseid tutvustavate 
messide korraldamine ja läbiviimine. 

1.1.2. Konverentside korraldamine ja läbiviimine piiriülesest koostööst turismi, 

transpordi ja logistika valdkonnas. 

1.1.3. Ettevõtjatele temaatiliste kontaktkohtumiste korraldamine ja läbiviimine. 

1.1.4. Ettevõtjate kaasamine kohtumistele ja läbirääkimistele potentsiaalsete 

investoritega, nende lülitamine kohalike omavalitsuste delegatsioonide 

koosseisu. 

1.1.5. Virtuaalsete kontorite ja virtuaalsete inkubaatorite süsteemi juurutamine ja 

tingimuste loomine virtuaalkonverentside ja virtuaalsete kontaktkohtumiste 

läbiviimiseks IT abil. 
1.1.6. Olemasolevate, investorite kaasamisele orienteeritud internetiressursside 

viimistlemine ja välis-otseinvesteeringuteks (FDI) investeerimise 

„projektikorvi“ loomine. 

1.1.7. Piirilinnade olukorra kohta ühise statistika koostamine ja avaldamine.  

1.1.8. Piirilinnade ettevõtete kohta teabekataloogide ja kehtivatest, ettevõtlust 

tervikuna, s.h piiriülest ettevõtlust puudutavatest protseduuridest ja 

seadusandlikest aktidest teabematerjalide koostamine.  
1.1.9. Suuräri huvide kooskõlastamise ja piirilinnade arengule ühiste uuenduslike 

lähenemiste tõhustamise võimaluse hindamine. 

 

Strateegiline eesmärk 1.2: Ühise brändi loomine ja selle edendamine Venemaal ja Euroopa 
Liidus 

Ülesanded:  

1.2.1. Õppimine edukatest kogemustest piiriülese ettevõtluse valdkonnas. 

1.2.2. Korraldada Narva ja Ivangorodi ühise brändi loomiseks ideekonkurss. 

1.2.3. Valitud brändi kasutavate ühiste reklaam- ja teabematerjalide väljaandmine ja 

levitamine Venemaal ja EL-s. 
1.2.4. Ühiste näitusestendide koostamine. 

1.2.5. Ühine osalemine messidel ühise brändi all. 

1.2.6. Ettevõtjatele messidel ja laatadel osalemise korraldamine. 

 
Strateegiline eesmärk 1.3: Soodsate tingimuste loomine turismi edendamiseks piirilinnades 

Ülesanded:  
1.3.1. Õppimine edukatest kogemustest turismitoodete loomisel ja edendamisel 

piiriäärsetel aladel.  

1.3.2. Piiriüleste turismitoodete ja -teenuste ühine väljatöötamine ja turundamine. 
1.3.3. Ühiste turismitaristu objektide loomine. 

1.3.4. Lõimumine olemasolevatesse turismi koostöövõrgustikesse ja 

teabelevivõrgustikesse. 
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Strateegiline eesmärk 1.4: Tehnilise taristu väljaarendamine investorite kaasamiseks 
tööstusettevõtetesse 

Ülesanded:  

1.4.1. Õppimine olemasolevatest kogemustest piiriäärsete tööstusvööndite ja 

tehnoparkide väljaarendamisel. 

1.4.2. Ühisprojektide ettevalmistamine ja elluviimine tööstusvööndite tehnilise 

taristu ehituseks vajalike vahendite ligitõmbamiseks. 

1.4.3. Piirilinnade võimaluste ühine turundamine eesmärgiga tõmmata ligi suuri 
tööstusettevõtteid.  

1.4.4. Piirilinnade võimaluste ühine turundamine eesmärgiga kaasata investoreid 

tehnoparkide rajamisse. 

 

Strateegiline eesmärk 1.5: Soodsate tingimuste loomine logistika ja transiidi arendamiseks 
Ülesanded:  

1.5.1. Õppimine olemasolevatest kogemustest piiriüleste logistikakeskuste 

väljaarendamisel.  

1.5.2. Projektide elluviimine teabeedastuse kiirendamiseks, s.h elektroonilise 

deklareerimise süsteemi täiustamine ja juurutamine. 
1.5.3. Ühisprojektide ettevalmistamine ja elluviimine logistikakeskuste ehituse jaoks 

vahendite leidmiseks. 

1.5.4. Transiidi teenindamine ja tööstus- ja teenindustaristu rajamine piki piiriüleseid 
transiidikoridore. 

 

Strateegiline eesmärk 1.6: Ettevõtluse tugistruktuuride omavahelise koostöö tõhususe 
tõstmine 

Ülesanded:  
1.6.1. Töötajate koolitamine ja täiendõpe naaberpiirkondades eesmärgiga vahetada 

kogemusi ja saada uusi teadmisi. 

1.6.2. Potentsiaalsetele investoritele ja piiriäärsel alal tegutsevatele ettevõtjatele 

ühtse konsultatsiooni- ja teabetoe süsteemi loomine. 

1.6.3. Tänapäevaste IT-võimaluste kasutamine ettevõtluse tugistruktuuride tiheda 
koostöö korraldamiseks mõlemalt poolt piiri. 

 

4.2. Taristute väljaarendamise strateegilised eesmärgid 

 
Strateegiline eesmärk 2.1: Piiriülene tööstustehnoloogiline taristu vastab tänapäeva nõuetele  

Ülesanded:  

2.1.1. Tööstusvööndite rajamine ja väljaarendamine. 

2.1.2. Tehnoparkide rajamine ja väljaarendamine. 

 
Strateegiline eesmärk 2.2: Narva-Ivangorod – EL ja Venemaa logistika sõlmkeskus 

Ülesanded:  

2.2.1. Ühtse raudtee tolliterminali rajamine. 

2.2.2. Ühtse piiripunkti rajamine. 
2.2.3. Võimalus soetada piiril ühekordne viisa. 

2.2.4. Raudteesilla ja autosilla rekonstrueerimine. 

2.2.5. Bussiliikluse korraldamine Narva ja Ivangorodi vahel.  
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2.2.6. Rahvusvahelise piirkondliku jaotuskeskuse (logistikakeskuse) rajamine. 

2.2.7. Taristu väljaarendamine uue Narva silla piirkonnas. 

2.2.8. Kreenholm – Parussinka jalakäijate piiriületuspunkti piirkonna taristu 

väljaarendamine. 

2.2.9. Transiittranspordile Ivangorodis ooteala rajamine.  

2.2.10. Piiriületuspunktide juurde parklate rajamine. 

 

Strateegiline eesmärk 2.3: Loodud on ühine piiriülene turismitaristu 
Ülesanded:  

2.3.1. Turismitaristu väljaarendamine jugade piirkonnas. 

2.3.2. Kindluste ansambli turismitaristu väljaarendamine. 

2.3.3. Rannikuala taristu väljaarendamine. 

2.3.4. Veeturismi taristu väljaarendamine. 

2.3.5. Puhkuse ja meelelahutuse taristu väljaarendamine. 

 

Strateegiline eesmärk 2.4: Parandatud on piiriülest elukeskkonna taristut, tagatud on 
mugavad elutingimused 

Ülesanded:  
2.4.1. Piiriäärsete alade heakorrastamine.  

2.4.2. Parkide rekonstrueerimine, puhkealade ja skvääride rajamine. 

2.4.3. Energia kokkuhoid. 
2.4.4. Viitade ja teabetahvlite paigaldamine. 

2.4.5. Keskkonna ökoseire. 

2.4.6. Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine eesmärgiga ennetada 

avariiheitmete sattumist pinnasesse ja jõkke. 

2.4.7. Elukeskkonna turvalisuse tõstmisele kaasa aitava, suurtööstuste tegevust ja 
jäätmekäitlust hõlmava koostöötaristu loomine.  

 

4.3. Ühiskondlike organisatsioonide piiriülese koostöö edendamise 
strateegilised eesmärgid 

 

Koostöö all mõeldakse igasugust asutuste, ühiskondlike organisatsioonide ja inimeste  

ühistegevust. 

 
Strateegiline eesmärk 3.1: Koostöö sotsiaalkindlustuse ja tervishoiu valdkonnas 

Ülesanded:  

3.1.1. Antud valdkondades töötavate spetsialistide kogemuste vahetus. 

3.1.2. Elanikkonna informeerituse tõstmine nende valdkondade teenustest. 
3.1.3. Ühisürituste korraldamine. 

 
Strateegiline eesmärk 3.2: Koostöö hariduse, kultuuri ja spordi valdkonnas 

Ülesanded:  

3.2.1. Antud valdkondades töötavate spetsialistide kogemuste vahetus. 
3.2.2. Ühisürituste korraldamine. 

3.2.3. Osalemine partnerlinna üritustel. 

3.2.4. Kvalifikatsiooni tõstmine ja täiendhariduse omandamine partnerlinna 

õppeasutustes. 
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3.2.5. Elanikkonna informeerituse tõstmine. 

3.2.6. Kahe linna mitteäriliste organisatsioonide koostöö soodustamine antud 

valdkonnas. 

 

Strateegiline eesmärk 3.3: Kodanikualgatuste ja vabatahtliku (heategevusliku) töö 
edendamine 

Ülesanded:  

3.3.1. Mitteäriliste organisatsioonide juhtide koolitus.  
3.3.2. Vabatahtlike liikumise arenguprojektide elluviimine.  

3.3.3. Kodanikualgatust puudutavate kogemuste vahetamine. 

3.3.4. Elanikkonna informeerituse tõstmine. 

 

Strateegiline eesmärk 3.4: Koostöö riskigruppide ja ennetustöö valdkonnas 
Ülesanded:  

3.4.1. Erivajadustega inimeste vajaduste hindamine ja neile taristute rajamine. 

3.4.2. Riskigruppide probleemide ja vajaduste seire. 

3.4.3. Ennetusprogrammide väljatöötamine. 

 
Strateegiline eesmärk 3.5: Ökoloogiaalane koostöö 

Ülesanded:  
3.5.1. Ökoloogilise olukorra seire ja ökoloogiliste riskide hindamine. 
3.5.2. Süsteemi loomine poolte teavitamiseks ökoloogilist olukorda mõjutavatest 

tegevustest. 

3.5.3. Ühisürituste läbiviimine. 
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5. ÜHISPROJEKTID 

Esmatähtsad ettevalmistamiseks ja esitamiseks Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi: 

1. Promenaadide ja rannikualade edasine arendamine [eesmärk 2.3]. 

2. Kindluste ja bastionide rekonstrueerimine (s.h energiasäästlik valgustus) [eesmärk 2.3]. 

3. Jalgrattateede võrgustiku ehitus Narva ja Ivangorodi [eesmärk 2.4]. 

4. Narva jõe jugadele vaateplatvormide ehitamine [eesmärk 2.3]. 

5. Kreenholmi parkide (Parussinkas ja Gerassimovi nimelise kultuurimaja juures) 
rekonstrueerimine [eesmärk 2.4]. 

6. Munitsipaalhoonete rekonstrueerimine energia kokkuhoiu eesmärgil [eesmärk 2.4]. 

7. Tööstusvööndi (Narvas) ja äriinkubaatori (Ivangorodis) edendamine [eesmärk 2.1]. 

8. Narva ja Ivangorodi turismipotentsiaali ühine edendamine [eesmärk 1.3]. 

9. Piiriäärse regiooni administratiivse võimekuse tõstmine [eesmärk 3]. 

10. Narva bussi- ja raudteeterminali rekonstrueerimine ja bussijaama ehitamine Ivangorodi 

[eesmärk 2.2]. 

11. Energiasäästlik valgustus [eesmärk 2.4]. 

12. Ajalooliste kalmistute heakorrastamine [eesmärk 2.4]. 

13. Narva ja Ivangorodi väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ettevõtlikkuse ja 
konkurentsivõime tõstmine, s.h ühised koolitused [eesmärk 1.1]. 

 
 

Esmatähtsad ühisettevõtmised: 

• kultuuri valdkonnas – kultuuriasutuste koostöö, muusikaüritused, muuseumide ja 

rahvuskultuuriühingute koostöö; 

• hariduse valdkonnas – konverentsid, seminarid, kogemuste vahetamine; 

• spordi valdkonnas – sportlikud ettevõtmised; 

• noorsootöö valdkonnas – temaatilised suvelaagrid, vabatahtlik töö; 

• turismi ja väikeettevõtluse edendamise valdkonnas (käsitöölised) – üritused Hansa Liidu 

raames; 

• omavalitsuste omavaheline koostöö – kaksiklinnade päevad (Narva päev Ivangorodis / 

Ivangorodi päev Narvas), mitmesugused üritused erinevatele sihtgruppidele. 
 


