
Peipsi Järvefestival



Peipsi Järvefestivalist

Eesmärk on ühendada Peipsimaa ja Peipsi järv ning seeläbi tutvustada piirkonna 
traditsioone, eluolu, maitseid ja järvel laevatamise kultuuri

Festival on toimunud 5 aastat – külastatud on erinevaid Peipsi sadamaid

Peipsi Järvefestivali sadamad – Vasknarva, Lohusuu, Rannapungerja, Mustvee, 
Kallaste, Kolkja, Varnja, Emajõe-Suursoo, Piirissaar, Mehikoorma, Värska, Räpina



Koostöö erinevate partnerite 
vahel

Rahastamine - Peipsi kalandus - ja LEADER gruppide vaheline kahe 
aastane koostööprojekt;

Õpitubade läbiviimiseks täiendavad vahendid EMKF meetmetest;

Toitlustust ja kohalikke maitseid pakkusid Peipsimaa toitlustusettevõtted 
ja sadamate vahetusläheduses olevad väikeettevõtted;

Kultuuriprogramm kohalike kultuurikollektiivide poolt ja tuntud esinejate 
poolt, kes on osalenud festivalil ka varasematel aastatel

Kohalike omavalitsuste panus projekti omafinantseeringusse, festivali 
korraldamisse sadamates ja kultuuriporgrammi



Peipsi Järvefestivali 
põhitegevused: 

• Ühendada maismaa ja Peipsi järv

• Tutvustada kohalikku eluolu, traditsioone ja maitseid

• Saada osas laevatamise kultuurist Peipsil, kas ise laevaga 
sõites või saatelaevastiku pardal

• Tutvustada läbi õpitubade kohalikke traditsioone ja 
maitseid

• Tutvustada kohalikku kultuuri läbi muusika ja tanstu

• Tutvustada piirkonna ettevõtteid ja vaatamisväärsuseid

• Elavdada elu Peipsi sadamates, rikastada kultuurielu 
kohalike elanike jaoks



Saavutatud eesmärgid

Elavdada laevatamist Peipsi järvel

• 2020. aastal sõitis festivalil kaasa 
40 erinevat laeva/paati, mida on 
kaheksa korda rohkem võrreldes 
esimese aastaga

• Peipsi järve sadamad on rohkem 
süvendatud ja korrastatud.

• Luuakse Peipsi järve laevateed, et 
külalispaatidel oleks lihtne järvel 
liigelda

Tutvustada Peipsimaa maitseid ja 
toidukultuuri

• Sibulapiruka valmistamise õpituba;

• Peipsi kala fileerimine ja sellest 
traditsioonilise toidu valmistamine;

• Peipsimaa kala- ja kartulivorsti 
valmistamine jne;

• Sadamates pakutud ainult 
Peipsimaa kohalikku toitu ja jooki;

• Käsitööd pakkusid nii kohalikud kui 
Eesti kasitöölised



Saavutatud eesmärgid

Kaasata kohalikke kultuurikollektiive

• igas sadamas omapärane 
muusikaline või tantsuline etteaste

Tutvustatud Peipsimaa piirkonda 
laiemalt

• Igas sadamas tutvustati kohale 
tulnud ettevõtteid ja nende 
teenuseid/tooteid

• igas sadamas anti ülevaade ca 20 
km raadiuses olevatest ettevõtetest 
ja vaatamisväärsustest, mida 
külastada

• LEADER tegevusgrupid ja Peipsi 
kalandus 

• Kohalikud omavalitsused

• Kohalikud kultuurikollektiivid

• Peipsimaa ettevõtjad ja väiketootjad

Kaasatud erinevad osapooled 



Millist mõju omab festival piirkonnale
või kogukonnale laiemalt?

• Peipsi järve kasutatakse rohkem laevatamiseks

• Sadamad on hooldatud ja sissesõidud süvendatud

• Piirkonna kultuuri/tradisioone on väärtustatud ja 
tutvustatud külalistele

• Kohalikud ettevõtjad on saanud pakkuda oma teenuseid ja 
tooteid 

• Kohalikud kultuurikollektiivid on kaasatud ja saanud anda 
oma panuse festivali kultuuriprogrammi

• Tuntumaks on saanud Peipsimaa turismisihtkoht nii 
maismaal kui järvel



https://www.youtube.com/watch?v=5IA6u
m4A94c

http://www.peipsifestival.ee/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/191lbjS_1zjd4Pw2AdCWuC9Yc-gw79JFZ
https://www.youtube.com/watch?v=5IA6um4A94c


Osalenud 
külastajad 
ja alused

2016 – 1500 in / 5 alust

2017 – 2000 in / 10 alust

2018 – 3000 in / 18 alust

2019 – 4000 in / 20 alust

2020 – 8000 in / 40 alust



Kuidas edasi?



Sisevete festival 
07. – 16.07.2021



MTÜ Peipsimaa Turism

Kontakt:
Kadi Ploom
Telefon: +372 5696 4686
e-post: ploom.kadi@gmail.com

mailto:ploom.kadi@gmail.com

