
 
 
 

         
KOOSTÖÖLEPE 

 
Koostööprojekti „Pärand ja traditsioonid – võti piirkondade väärtustamiseks“ 

elluviimiseks  
 
 
MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu, keda esindab juhatuse liige Aino Viinapuu ja 
MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu, keda esindab juhatuse esimees Ingvar Saare, 
 
partnerid, kes tegutsevad ühiselt käesoleva kokkuleppe eesmärgi saavutamise nimel, sõlmivad 
koostööleppe piirkondade koostööprojekti elluviimiseks.  
 
 
Käesolev koostöölepe on partnerite hea tahte väljendus ja kinnitus, et võetud eesmärgi 
saavutamiseks tehakse omavahel koostööd heas usus, lähtudes omavahelistest 
kokkulepetest. 
 
 
1. Kokkuleppe eesmärk 
Kokkuleppe eesmärgiks on partnerite koostöövalmiduse kinnitamine ja edasistes 
tegevuspõhimõtetes kokkuleppimine tagamaks projekti „Pärand ja traditsioonid – võti 
piirkondade väärtustamiseks“ edukas elluviimine, samuti osapooltele ülesannete jaotamine ja 
osapoolte kontaktisikute määramine. 
 
2. Partnerite lepped põhitegevuste osas  
2.1. Iga piirkond määrab oma esindaja projektimeeskonda. Osapoolte kontaktisikuteks on:  
Juhtpartner MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu – Aino Viinapuu, e-post:  
                                                                                  aino@joemaa.ee, tel +372 528 1275; 
MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu – Alo Tomson, e-post: alo.tomson@plp.ee, tel +372 5598 
6050. 

2.2. Koostöölepe kestab aprillist 2022 kuni detsembrini 2024. Nimetatud perioodi jooksul 
koostatakse, taotletakse ning viiakse ellu siseriiklik LEADER koostööprojekt „Pärand ja 
traditsioonid – võti piirkondade väärtustamiseks“ kahes Leader-tegevusrühma piirkonnas.  

2.3.  Käesolevale lepingule allakirjutanud partnerite esindajad võtavad käesolevaga kohustuse 
viia koostööprojekt ellu kooskõlas käesoleva koostööleppe ja selle lisadega ning kinnitavad 
oma allkirjaga ühtlasi käesolevas koostööleppes ning selle lisades oleva info tõepärasust. 

2.4. Projekti juhtpartneri ülesanded: 

- projekti üldjuhtimine ja koordineerimine; 



 
 
 

- projekti finantside koordineerimine: info koondamine projekti partnerite poolt 
esitatud rahastustaotluste kohta; 

- projekti koordineerimine ning projekti elukäigu jälgimine: projekti partnerite poolt 
elluviidavate projekti rakendamisega seotud tegevuste juhendamine ja monitoorimine 

2.5. Projektis osalevate tegevusgruppide roll ja ülesanded: 

Kõik projektis osalevad partnerid esitavad ettenähtud korra kohaselt koostööprojekti 
taotluse käesolevas leppes toodud tegevuste osas. Projektitoetuse taotlemisel 
kasutavad kõik projekti partnerid projekti nime „Pärand ja traditsioonid – võti 
piirkondade väärtustamiseks“. 

Lisaks projektitoetuse taotluse esitamisele on iga projektis osaleva tegevusgrupi 
kohustuseks:  

- tegevusgrupi vastutada olevate tegevuste administreerimine ning finantseerimine; 

- projekti finantseerimise tagamine; 

- projekti juhtpartneri assisteerimine tegevus- ja tulemusaruannete koostamisel, 
esitades õigeaegselt juhtpartneri poolt soovitud projektiga seotud info; 

- juhtpartneri viivitamatu teavitamine kõigist asjaoludest ja/või sündmustest, mis 
võivad ajutiselt või püsivalt takistada projekti tegevuste elluviimist; 

- kõigi projekti tegevuste elluviimisega seotud dokumentide (sh kuludokumentide) 
säilitamine ning saadud projektirahastuse kohta tõendusmaterjali omamine ning 
vajadusel esitamine; 

- vajadusel kõigi nõutavate dokumentide esitamine projekti kontrolliks või 
auditeerimiseks selleks õigust omava asutuse poolt. 

2.6. Iga projektis osalev tegevusrühm (sh juhtpartner) on vastutav teiste projekti partnerite ees 
ning kohustub hüvitama projekti partneritele tekitatud kahju ja kulud, mis tulenevad 
temapoolsest käesolevas koostööleppes toodud kokkulepete ja kohustuste täitmatajätmisest. 

2.7. Projekti partnerid ei vastuta käesolevas koostööleppes toodud kokkulepete ja kohustuste 
täitmatajätmise eest, kui kohustuste täitmatajätmine on tingitud vääramatust jõust (force 
majeure). Sellisel juhul teavitab tegevusrühm viivitamatult kirjalikult teisi projekti partnereid 
vääramatu jõuga seotud olukorra tekkimisest. 

2.8. Kohalikke Leader tegevusrühmi või muud tüüpi kohalikke tegevusrühmi on võimalik 
käesolevasse koostööprojekti / koostööleppesse kaasata juhul, kui nad selleks soovi avaldavad 



 
 
 
ning kõik koostööleppe osapooled nõustuvad uu(t)e partneri(te) lisandumise ning sellega 
kaasneva eelarve muutmisega. 

3. Koostööleppe muudatused 

3.1. Kõik käesoleva koostööleppe muudatused vormistatakse kirjalikult ning allkirjastatakse 
kõigi koostööleppe osapoolte poolt. 

Käesoleva koostööleppe lahutamatuks lisaks on: 

Lisa 1: Projekti kirjeldus 

Lisa 2: Projekti tegevuskava ja eelarve 2022-2024 

Koostöölepe jõustub allakirjutamise päeval ja kehtib kuni eesmärgi täitmiseni. 

 
Koostööleppe kuupäev digiallkirjas. 
 
 
Partnerite allkirjad 
 
 
Aino Viinapuu      Ingvar Saare 
 
allkirjastatud digitaalselt    allkirjastatud digitaalselt 
 
juhatuse liige      juhatuse esimees 
MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu   MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Lisa 1  
 
Koostööprojekti „Pärand ja traditsioonid – võti piirkondade 
väärtustamiseks“ kirjeldus 
 
Projekti idee: projektipiirkondade arendamine ühiste turundus- ja teavitustegevuste, 
kultuuripärandi, traditsioonide ja kohalike maitsete väärtustamise kaudu. 
Projekti  partnerid:  

- MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu 
- MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu  

 
Projekti kestus: 2022-2024  

Projekt on jätkuprojektiks varem ellu viidud koostööprojektidele: 

1.  „Ühisturundus- ja tootearendusprojekt“ viidi ellu perioodil august 2017- august 2019. 

Projektitegevused: tootearendus- ja turunduskoolituste tsükkel piirkonna ettevõtjatele, 

õppereisid projektipartnerite piirkondades ja õppereis Lätti Gauja piirkonda (Enter 

Gauja klaster), loodi ühine elektrooniline rakendus, mille eesmärk on läbi ühiste 

teema-teekondade külastajaid inspireerida ja võimaldada mugavalt tutvuda piirkonna 

ettevõtjate ja nende teenustega.  

2. Pärnumaa valiti 2018. aastal Eesti toidupiirkonnaks (periood mai 2018 – mai 2019) 

ning tegevuste rahastamiseks viidi 2018-2019 ellu Leader koostööprojekt „Pärnumaa 

Maitsete aasta“ (RJKK, PLPK, LLKK ja SAPA). Projektis algatatud Pärnumaa 

maitsete koostöövõrgustiku tegevused kohaliku toidu väärtustamiseks, selle 

kasutajaskonna suurendamiseks, piirkonna teenusepakkujate vahelise koostöö 

arendamiseks ja tootepakkumise mitmekesistamiseks jätkuvad käesolevas siseriiklikus 

koostööprojektis.  

3. „Piirkonna ühisturundus“ perioodil 2019-2022. Projekti eesmärk: piirkondade eripäral 

põhinevate toodete-teenuste turundamise kaudu sihtkohtade tuntuse ja eristumise 

suurendamine. Projektitegevused: piirkonnas tegutsevate väikeettevõtjate 

ühisturundamine, traditsiooniliste sündmuste arendamine, kohaliku toidukultuuri 



 
 
 

väärtustamine, tähistamine ja arendamine, loodud koostöövõrgustike tegevuse 

arendamine. 

Projekti eesmärk: 

Projekti peaeesmärgiks on Rohelise Jõemaa/Soomaa ja Romantilise Rannatee 

piirkondade pärandi ja traditsioonide väärtustamine ühiste turundus- ja 

teavitustegevuste ning loodud koostöövõrgustiku arendamise kaudu. Jätkatakse 

piirkonna eripäral põhinevate toodete ja teenuste turundamist, kohaliku toidu ja 

toidukultuuri väärtustamist, senisest enam pannakse rõhku rikkaliku kultuuripärandi 

teadvustamisele, tutvustamisele ja arendamisele.  

Koostööprojekti  tegevuste raames keskendutakse piirkonna pärandile ja traditsioonidele, 

väärtustatakse kohalikku elulaadi ja kombestikku, ajaloolist pärandit (sh ka tööstuspärandit) ja 

kohalikku toidukultuuri. Jätkatakse eelnevate siseriiklike koostööprojektidega loodud 

koostöövõrgustike arendamist.   

Projekti laiem mõju:  

Projekti fookuses on partnerite vajadustest lähtuvalt piirkondade jätkusuutlikuks 

arendamiseks olulised tegevused - piirkondade atraktiivne turundamine, rikkaliku pärandi ja 

traditsioonide väärtustamine ning  ja partnerlussuhete arendamine.  Jätkatakse aktiivset 

tegevust Pärnu- ja Viljandimaa väiketootjate ja toidupakkujate koostöövõrgustikega, 

külastatakse Eestis varasemalt tunnustatud toidupiirkondi ja õpitakse nende kogemustest.   

Jätkuvalt on vajalik ettevõtjate vaheliste kontaktide süvendamine ja koostöös ühistegevuste 

planeerimine ning elluviimine. Läbi ühistegevuste ja koostöö väärtustatakse kohalikke 

tootjaid ja teenusepakkujaid, sh ka toidu- ja joogitootjaid ning nende toodangut ja 

suurendatakse selle kasutajaskonda. Projektiga kavandatavad tegevused on oluliseks 

arengutõukeks projekti tegevustes osalejatele - ettevõtjatele, mittetulundussektori esindajatele, 

kuid toeks ka partnerorganisatsioonide esindajatele läbi mitmekülgsete ühistegevuste. Tänu 

koostööprojekti elluviimisele tekib uusi väljundeid nii piirkondade kui üksikettevõtjate ja 

organisatsioonide turundustöö tarbeks kui ka piirkonnas pakutava väärtustamiseks. Kohaliku 

toidu ja toodete propageerimine ning ühisprojektide soodustamine selles valdkonnas on 



 
 
 
Rohelise Jõemaa Koostöökogu tegevuspiirkonna arengu eelistusi, rõhutamaks kohalikku 

identiteeti. Käesolev koostööprojekt omab olulist mõju Rohelise Jõemaa strateegias aastaks 

2023 kavandatud järgmiste eesmärkide täitmisele:  

• Ptk 5.2 P 1.1.4. Kohalik toit kaubamärgina ja kohaliku toidu tooted on tutvustatud 

messidel, toidufestivalidel ja muude teavituskanalite kaudu nii kohalikule kui 

lähiturgude tarbijatele. 

• P 1.2.1. Kultuuri- ja loodusväärtusi teenindav väikesemahuline infotaristu on välja 

arendatud ja pakub külastajale võimalust saada teavet mehitamata infopunktidest. 

• P 1.2.3. Võrgustikutegevuste kaudu on edenenud turismialane koostöö ja tagatud 

võrgustikus osalejate ning kaasatavate koolitustegevused.  

• P 1.2.4. Piirkonna aastaringsed külastus- ja puhketegevused on välja arendatud 

võrgustikutööna, kaasates nii ettevõtjaid kui kogukondi turismiteenuse 

mitmekesistamisse ja pakkumisse. 

• 1.2.6. Piirkonna eripäradest on enam teadlik kohalik ja külaline. 

• 2.3. Kogukondlike tegevuste läbi on kaitstud kohalik kultuuripärand, piirkonna eripära 

on võimendatud. 

• 2.3.1. Kultuuripärand on paremini eksponeeritud. 

 
 
Lisa 2  

Koostööprojekti „Pärand ja traditsioonid – võti piirkondade 

väärtustamiseks“ tegevuskava ja eelarve 

Tegevus 1 – Turundustegevused ja -materjalide valmistamine, sh messidel osalemine ja 
teavitusmaterjalid 

1.1. Ühtse visuaaliga viitade, kaartide, infotahvlite ja teavitusmaterjalide valmistamine; 
kohaturundus; kampaaniad ja kommunikatsioon lõpptarbijale valitud sihtturgudel. 



 
 
 
1.2. Messidel osalemine oma väljapaneku ja ettevõtjatega:  

2022-2024 valitud turismi- ja toidumessidel osalemine Eestis (sh Tourest, Foodfest), Lätis 
(Balttour), Saksamaal (Grüne Woche) jm.  

1.3. Messidel osalemine külastajana kontaktide sõlmimise eesmärgil. 

 

Tegevus 2 - Pärandi väärtustamine  

2.1. Piirkondade kultuuripärandi ja tööstuspärandi teadvustamine, tutvustamine ning 
arendamine. 

2.2. UNESCO kultuuripärandi nimekirja tutvustamine– Soomaa haabjas.  

 

Tegevus 3 – Kohalike maitsete tutvustamine, toidupiirkondade külastused, maitsete 
aasta tegevused 

3.1. Kohaliku toidu töötoad kohaliku tooraine väärindamiseks.  

3.2. Osalemine festivalidel, laatadel, toidukonkurssidel. 

3.3. Varasemate Eesti toidupiirkondade külastused (Põhja-Eesti, Haapsalu ja Läänemaa, 
Vana-Võromaa) koos praktiliste kooskokkamistega. 

3.4. Maitsete aasta järeltegevused. 

 

Tegevus 4 – Romantilise Rannatee sündmused, üritused ja kohaturundus 

1.1. Romantilise Rannatee kohaturundus, piirkonna teadvustamine, tutvustamine ja 
arendamine. 

1.2.  Romantilise Rannatee sündmuste ja festivalide turundustegevused, kampaaniad ja 
kommunikatsioon lõpptarbijale. 

1.3.  Ühtse visuaaliga viitade, kaartide, infotahvlite ja teavitusmaterjalide valmistamine. 

 
 



 
 
 
PLANEERITAV EELARVE 2022-2024: 

Nr Kululiik Rohelise Jõemaa 
Koostöökogu 

Pärnu Lahe 
Partnerluskogu 

Kokku 

1. Turundustegevused ja -
materjalide valmistamine, sh 
messidel osalemine, viidad, 
infotahvlid, kaardid, 
teavitusmaterjalid jne 

52 500.- 15 000.- 67 500.- 

2.  Pärandi väärtustamine, sh 
UNESCO, traditsioonide 
tutvustamine ja arendamine 

12 027.-  12 027.- 

3. Kohalike maitsete tutvustamine, 
toidupiirkondade külastused, 
maitsete aasta järeltegevused 

8 000.-  8 000.- 

4. Romantilise Rannatee 
sündmused, üritused ja 
kohaturundus 

 5 000.- 5 000.- 

  KOKKU: 72 527.- 20 000.- 92 527.- 

 


