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Peipsi Järvefestivali LEADER koostööprojekt 2019-2020 

 

 

Projekti kestvus: veebruar 2019 – september 2020 

 

Peipsi Järvefestival 08. – 14.07.2019: 

08.07 Vasknarva 

09.07 Rannapungerja 

10.07 Mustvee 

11.07 Kolkja  

12.07 Emajõe-Suursoo  

13.07 Mehikoorma  

14.07 Räpina 

 

Peipsi Järvefestival juuli 2020: 

Vasknarva 

Rannapungerja 

Mustvee 

Kolkja 

Emajõe-Suursoo 

Mehikoorma 

Värska 

Räpina 

 

Partnerid: Piiriveere Liider, Tartumaa Arendusselts, Jõgevamaa Koostöökoda, Peipsi 

Alutaguse Koostöökoda, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu. 

 

Projekti üldeesmärk: eesmärk on külastajatele tutvustada Peipsi järve ja piirkonda 

tavapärasest põnevamal moel ning seeläbi propageerida Peipsi järvel laevatamist.  

 

Projekti alameesmärgid: 

• tõsta Peipsi järve osatähtsust ja kasutamist 7 päeva vältel. Erinevate aluste 

kaasamine festivali saatelaevastikus; 

• luua Peipsimaale huvitava, põneva ja jätkusuutliku piirkonna kuvand; 

• tuua piirkonnale tuntust ja külastajaid nii sise- kui välisturistide hulgas; 

• tutvustada piirkonna kultuurilist eripära, kohalikke traditsioone ja maitseid; 

• toetada piirkonnas turismi turundamisega ja arendamisega seotud tegevusi ja 

Leader projektide elluviimist. 

 

Projekti vajalikkuse põhjendus ning sihtgrupid ja kasusaajad:  

• otsesed kasusaajad on projekti tegevuspiirkonna ettevõtjad, kogukonnad, 

kohalikud omavalitsused ja koostöövõrgustikud; 

• kaudseteks kasusaajateks on piirkonna elanikud - suurenenud turistide arvu 

tõttu tõuseb piirkonna tulubaas, mis omakorda aitab kaasa uute töökohtade 

tekkele ning investeeringute suurenemisele piirkonnas. 

 

Festivali tegevused igas sadamas (LEADER koostööprojekt): 

• kohalike toodete laat – piirkonna kohalikud ettevõtjad ja aktiivsed inimesed 

tulevad kauplema oma toodetega (käsitöö, hoidised, toit jne); 
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• kohaliku toidu pakkumine – igas sadamas on toitlustajateks piirkonna 

ettevõtjad, kes pakuvad kohalikke maitseid;  

• kultuuriprogramm – kohalikud esinejad, tuntud rahvamuusikute esinemised; 

 

Täiendavad tegevused, mis ei ole LEADER koostööprojektist rahastatavad: 

• õpitoad – kalatoitude valmistamine, veeohutus, Peipsi kalade tundmine jne. 

Õpitubade elluviimiseks tehakse täiendavad projektid MTÜ Peipsimaa Tursim 

poolt; 

• tsirkus – täiendavalt on kirjutatud projektid tsirkuse õpitubadele ja etendustele. 

Positiivsete projekti otsuste korral toimub igas sadamas nii õpituba kui 

etendus.  

• lõbusõidud – ettevõtjad pakuvad külastajatele võimalust lõbusõitudeks (Lodja 

retk, Diora kruiis jne). 

 

Tartumaa Arendusseltsi eelarve 2019 ja 2020 LEADER koostööprojekti raames 

 

Tegevus  Täiendav info Maksumus Maksumus 

kokku 

Peipsi  

Järvefestival 

2019 

Emajõe-

Suursoo 

 

• Esiklaevade kulud 

• Helitehnika ja 

päevajuhtimine 

• Kontsert sadamas 

• Turundustegevused 

• Projekti juhtimine ja 

kaudsed kulud 

• 1000€ 

• 900€ 

• 1500€ 

• 1000€ 

• 600€ 

5 000€ 

Peipsi  

Järvefestival 

2019 

Mehikoorma 

• Esiklaevade kulud 

• Helitehnika ja 

päevajuhtimine 

• Kontsert sadamas 

• Turundustegevused 

• Projekti juhtimine ja 

kaudsed kulud 

• 1000€ 

• 900€ 

• 1500€ 

• 1000€ 

• 600€ 

5 000€ 

Peipsi  

Järvefestival 

2020 

Emajõe-

Suursoo 

• Esiklaevade kulud 

• Helitehnika ja 

päevajuhtimine 

• Kontsert sadamas 

• Turundustegevused 

• Projekti juhtimine ja 

kaudsed kulud 

• 1000€ 

• 900€ 

• 1500€ 

• 1000€ 

• 600€ 

5 000€ 

Peipsi  

Järvefestival 

2020 

Mehikoorma 

• Esiklaevade kulud 

• Helitehnika ja 

päevajuhtimine 

• Kontsert sadamas 

• Turundustegevused 

• Projekti juhtimine ja 

kaudsed kulud 

• 1000€ 

• 900€ 

• 1500€ 

• 1000€ 

• 600€ 

5 000€ 

 KOKKU:  20 000€ 
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Peipsi Järvefestivali LEADER koostööprojekti eelarve 2019 ja 2020 kõik 

partnerid KOKKU 

 

Nr Tegevus  Täiendav info Maksumus 

kokku 

1.  Peipsi  

Järvefestival 

2019 

• Esiklaevade kulud 

• Helitehnika ja päevajuhtimine 

• Kontsert sadamas 

• Turundustegevused 

• Projekti juhtimine ja kaudsed 

kulud 

35 400€ 

2.  Peipsi  

Järvefestival  

2020 

• Esiklaevade kulud 

• Helitehnika ja päevajuhtimine 

• Kontsert sadamas 

• Turundustegevused 

• Projekti juhtimine ja kaudsed 

kulud 

40 400€ 

  KOKKU: 75 800€ 

 


