
Koostöö ja sõbralike suhete arendamise lepe Pihkva linna (Vene Föderatsioon) ja Tartu 
linna (Eesti Vabariik) vahel  
 

Käesolev lepe põhineb pikaajalistel sõbralikel suhetel Tartu ja Pihkva linna vahel. Tartu ja 
Pihkva on sajanditepikkuse ajaloo, rikkaliku kultuuri ja traditsioonidega linnad. Viimased 
aastad annavad tunnistust mõlema poole püüetest arendada vastastikust koostööd, viimaks 
ellu ühisprojekte majanduse, kaubanduse, kultuuri, hariduse, noorsoovahetuse jms. vallas. 

Vastastikuse koostöö eesmärgiks on tugevdada usaldust ja lugupidamist mõlema linna elanike 
vahel, valmistada ette koostööprojekte, vahetada kogemusi ja informatsiooni erinevate 
linnaelu puudutavate valdkondade kohta. 

Eelöeldut tunnistades ja mõlema linna vastastikuseid suhteid arendada püüdes leppisid Tartu 
ja Pihkva linna juhtkonnad kokku alljärgnevas: 

• Tartu ja Pihkva linn väljendavad püüdlust arendada kahepoolseid suhteid, 
lugupidamist ja sõprust Tartu ja Pihkva linna elanike vahel.  

• Tartu ja Pihkva linn osalevad koostööprojektide ettevalmistamisel ja elluviimisel nii 
majanduse, keskkonnakaitse kui ka sotsiaal- ja kultuuri valdkonnas.  

• Mõlemad linnad aitavad kaasa oma töötajate vastastikuste ametialaste kogemuste 
vahetamisele linnamajanduse, hariduse, tervisekaitse, kultuuri ja teeninduse ning 
mõlema linna kodanike isiklike kontaktide arendmise vallas.  

• Nii Tartu kui Pihkva linn aitavad kaasa kontaktide loomisele ja arendamisele mõlema 
linna ettevõtete, ühiskondlike organisatsioonide, õppeasutuste, meditsiiniasutuste, 
raamatukogude, teatrite, kunstiringkondade ja spordikollektiivide vahel.  

• Tartu ja Pihkva linn vahetavad regulaarselt informatsiooni linnade arengu ja linnades 
toimuvate tähtsündmuste kohta ning kajastavad linnadevahelist koostööd 
massimeedias.  

• Konkreetsed, kahe linna vastastikuste sidemete arengule ja tugevdamisele suunatud 
üritused kajastuvad koostööplaanides, mis eelnevalt kooskõlastatakse ja kinnitatakse 
linnade valitsuste poolt.  
 

Käesolev lepe sõlmitakse kaheks aastaks, mida mõlema linna soovi korral pikendatakse. Lepe 
jõustub alates selle allakirjutamisest mõlema linna linnapeade poolt.  

Sõlmitud 17.mail 2000.aastal kahes eksemplaris, kumbki nii eesti kui ka vene keeles. 

  

Tartu linna poolt 
Andrus Ansip 
Linnapea  

Pihkva linna poolt 
Mihhail Horonen  
Linnapea  

 



Lisa 

Tartu linna (EV) ja Pihkva linna (VF)  koostöö ja sõbralike suhete arendamise leppele 

Koostööplaan aastateks 2000–2001 

Majandus, ettevõtlus ja keskkonnakaitse 

• Informatsiooni vahetamine majanduse, ettevõtluse ja keskkonnakaitse valdkonnas, 
eesmärgiga tõhustada koostööprojektide elluviimist  

• Osalemine mõlema linna vahelise laevaliikluse taastamisega seotud ettevalmistavatel 
üritustel.  

• Tartu ja Pihkva linna ettevõtete ning firmade kaasamine osavõtuks laatadest, näitustest 
ja teistest vastastikku huvipakkuvatest ettevõtmistest.  
  

Kultuur, haridus, noorsoovahetus, sport, turism 

• Mõlema linna noortegruppide osavõtt noorsoofestivalidest Pihkvas ( juuni 2000) ja 
Tartus ( juuli 2000)  

• Lastele ja noortele mõeldud ühiste ürituste organiseerimine ( intellektuaalsed 
loomingulised mängud, muusikagruppide esinemised, noortelaagrid)  

• Erineva tasemega spordivõistluste organiseerimine ja läbiviimine eesti ja vene 
sportlaste osavõtul, mille etapid toimuksid nii Pihkva oblastis kui Eesti Vabariigis.  

• Vastastikune koostöö hansaliikumises ning osalemine Pihkva ja Tartu linna poolt 
korraldatavatel hansaüritustel.  

• Turismialase koostöö arendamine ja kontaktide loomine erinevate turismialaste 
organisatsioonide ja ettevõtete vahel.  
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