
Peipsi Järvefestivali koostööprojekti kirjeldus ja eelarve 

 

Koostööprojekti elluviimise asukoht:  

Peipsi järv, Emajõgi 

 

Projekti kestvus: 

aprill 2022 – september 2023 

 

Projekti üldeesmärk: Peipsi Järvefestivali eesmärk on tutvustada külastajatele Peipsi järve ja 

piirkonda tavapärasest märksa põnevamal moel. 

8-päevast seilamisprogrammi toetavad üritused erinevates randumiskohtades ja sadamates. Iga 

päev kohtuvad uues festivalisadamas kohalik ja rahvusvaheline kultuuriprogramm. Nii maad 

kui vett mööda saabuvaid külalisi ootavad igas sadamas kohalike kultuurikollektiivide 

kontsert, kohalikku kultuuri ja loodust tutvustavad töötoad, kohalik söök, jook ja käsitöö. 

Laevastik toob kaasa rahvusvahelise kultuuriprogrammi – igal õhtul astuvad lavale nii 

kohalikud esinejad kui kaugemalt tulijad. Lisaks laevnikele saavad programmides osaleda ka 

kõik “maapealsed” külastajad. Korraldatakse õpitubasid, võistlusi, toimub kultuuriprogramm, 

valmistatakse ja maitstakse piirkonnale omaseid roogasid. 

 

 

Festivali programm igas sadamas: 

● laat – kohalikud ettevõtjad ja aktiivsed inimesed tulevad kauplema oma toodetega 

(käsitöö, hoidised, toit jne) 

● kohaliku toidu pakkumine – igas sadamas on toitlustajateks piirkonna ettevõtjad, kes 

pakuvad nii kohalikku toitu kui ka joogipoolist.  

● õpitoad – kohalikku kultuuri ja traditsioone tutvustavad õpitoad 

● kultuuriprogramm – kohaliku esinejad, tuntud rahvamuusikute esinemised 

● lõbusõidud – erinevad alused pakuvad külastajatele võimalust lõbusõiduks  

 

Projekti alaeesmärgid: 

● tõsta Peipsi järve ja Emajõe osatähtsust ja kasutamist 10 päeva vältel. Erinevate aluste 

kaasamine festivali saatelaevastikus 

● luua piirkondadele huvitava, põneva ja jätkusuutliku piirkonna kuvand; 

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

● tutvustada piirkonna kultuurilist eripära, kohalike traditsioone ja maitseid; 

● toetada piirkonnas turismi turdumisega ja arendamisega seotud tegevusi ja toetada 

Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi võrgustiku tekkimist 

 

Projekti taustainfo:  

Peipsi järvel ja maal on korraldatud 5 aasta Peipsi Järvefestivali, mis on edukalt tutvustanud 

Peipsi järvel laevatamist, kultuuri, traditsioone ja veega seotud tegevusi. 2021 aastal sai 

esmakordselt kaasatud tegevustesse ka Võrtsjärve piirkond ning esmakordselt korraldati 

festivali Sisevete festivali nime all. Kuna Peipsi Järvefestival on varasematel aastatel kogunud 

suurema tähelepanu, siis Peipsi piirkonna sadamad ja kohalikud omavalitsused tegid 

ettepaneku, et jätkata Peipsi Järvefestivali nime all. Kuid samas oleme seisukohal, et Eestis 

tuleks sisevee turismi arendamiseks võtta sihiks kogu Eesti nö Suure järvistu (Võrts-Emajõgi-

Peipsi) ühisarendus, millele võiks tuult tiibadesse anda ka Kultuuripealinn Tartu 2024 kaasnev 

rahvusvaheline tähelepanu (https://tartu2024.ee/taasavastus) . Seega kaasame ka edasistes 

tegevustes Võrtsjärve piirkonna partnereid ja soovime nendega head koostööd jätkata.  

https://tartu2024.ee/taasavastus


 

 

Projekti vajalikkuse põhjendus ning sihtgrupid ja kasusaajad:  

Projekti ja koostöö vajalikkus tuleneb vajadusest tutvustada Peipsi järve ja Emajõge ning selle 

veelisi tegevusi, sh. sadamad, kalandus, purjetamine jms. Tutvustada laiemale üldsusele 

kohalike ettevõtjate toodangut ning teenuseid. Tutvustada kohalikku kultuuripärandit; 

suurendada piirkonna korduvkülastajate arvu.   

Sihtgrupid ja kasusaajad: 

● projekti tegevus piirkonna ettevõtjad ja kohalikud vedurid, 

● projekti tegevuspiirkonna kogukonnad, kohalikud omavalitsused,  

arendusorganisatsioonid ja koostöövõrgustikud; 

● kaudseteks kasusaajateks on kõik piirkonna elanikud - suurenenud turistide arvu tõttu 

tõuseb piirkonna tulubaas, mis omakorda aitab kaasa uute töökohtade tekkele ning 

investeeringute suurenemisele piirkonnas. 

 

 

Oodatavad tulemused: 

● Peipsimaa ja Emajõe piirkondade maine turismi sihina on hea; 

● kasvab külastajate teadlikkus sisevete kasutamise võimalustest;  

● kasvab külastajate teadlikkus kohalikest traditsioonidest, kultuuride erinevusest ning 

kohalikust toidukultuurist; 

● Piirkonnad on saanud tuntuks lähiturgudel 

● kasvanud on korduvkülastajate arv, samuti ööbimisega külastajate arv; 

● kasvab kohalike omavalitsuste tulubaas; 

● kasvab teenusepakkujate arv ja kasvab ka teenuste mitmekesisus. Kui turiste ja külalisi 

jätkub, on ettevõtjad positiivsemalt meelestatud investeerima turismi – ja tema tugiteenuste 

arendamisse; 

● kogukonnad ja kohalikud ettevõtjad on pidevalt kaasatud Sisevete festivali 

korraldamisse ja läbi viimisesse. Tekkinud on uued koostöövõrgustikud, uued tooted ja 

teenused.  

 

 

Peipsi Järvefestival 2022/2023 sadamad; 2022 sadamad - 09. – 16.07.2022 

 

2022 sadamad 2023 sadamad 

09.07 – Vasknarva 

Peipsi-Alutaguse Koostöökoda 

Vasknarva  

Peipsi-Alutaguse Koostöökoda 

10.07 – Lohusuu 

Peipsi-Alutaguse Koostöökoda 

Rannapungerja 

Peipsi-Alutaguse Koostöökoda 

11.07 - Mustvee  

Jõgevamaa Koostöökoda 

Mustvee 

Jõgevamaa Koostöökoda 

12.07 – Kallaste 

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 

Kallaste 

Tartumaa Arendusselts 

13.07 – Varnja 

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 

Varnja 

Tartumaa Arendusselts 

14.07 – Luunja 

Tartumaa Arendusselts 

Luunja 

Tartumaa Arendusselts 

15.07 – Mehikoorma Mehikoorma 



Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu Piiriveere Liider 

16.07 – Räpina 

Piiriveere Liider 

Räpina 

Piiriveere Liider 

 

Kavandatud eelarve on aastal 2022 - 2023 kokku 104 000 eurot, mis jaguneb partnerite 

vahel alljärgnevalt:  

 

MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda                      13 000 EUR 

MTÜ Tartumaa Arendusselts     26 000 EUR 

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu     19 500 EUR 

MTÜ Piiriveere Liider    19 500 EUR 

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda   26 000 EUR 

 

 

Tegevuste ja eelarve jaotus partnerite vahel 

 

 

 

 

2022 eelarve jaotus sadamate lõikes 
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