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Rahvusvahelise koostööprojekti „Kestlik ettevõtlus maal“  

LÕPPRAPORT 

 

1. ÜLDANDMED 

Projekti kestvus: juuni 2016 – veebruar 2019. Lätlased alustasid projekti augustis 2017.  

Projekti teostajad: 

Eestis: Juhtpartner MTÜ Arenduskoda. Kontakt: arenduskoda@arenduskoda.ee. Lisainfo: 

www.arenduskoda.ee ja www.seic.ee 

Partnerid Eestis: Rohelise Jõemaa Koostöökogu https://joemaa.ee, Ida-Harju Koostöö-

koda http://www.idaharju.ee/en/ 

Partnerid Soomes: Sepra http://www.sepra.fi, Pirkan Helmi https://www.pirkanhelmi.fi and 

Linnanseutu https://www.linnaseutu.fi/ tegevusgrupid.  

Partnerid Lätis: Lielupe http://www.partneribalielupe.lv/ ja Liepaja http://lrpartneriba.lv/ te-

gevusgrupid. 

Tegevused viidi ellu eelpool loetletud piirkondades. 

 

Projekti eesmärk ja tulemused 

Projekt „Kestlik ettevõtlus maal“ keskendus eelkõige mikro- ja väikeettevõtluse arenduste-

gevustele kolmes riigi, kokku kaheksas Leader tegevusgrupi piirkonnas. Eesmärk oli ai-

data läbi rahvusvahelise koostöö kaasa ettevõtjate toodete/teenuste arendusele ning tu-

rundustegevusele. Eraldi sihtgrupina kaasati tegevustesse ettevõtjate perekondade või ko-

halike kogukondade noori julgustamaks neid panustama oma vanemate ettevõttesse või 

looma oma ettevõtet maal. Projekti tulemustega on liigutud lähemale mõlemale eesmär-

gile. Tänu projekti tegevustele on loodud ettevõtjatele sobilik koostöökontaktide platvorm: 

www.seic.ee. Ettevõtetele suunatud õppereiside ja vahetuste tulemusena on tekkinud 

konkreetsed koostöötegevused. Täpsem info aruande tulemuste peatükis. 

 

Projektis osalemine  

Projektis osalesid piirkondades tegutsevad mikro- ja väikeettevõtted ning kohalikud ühin-

gud.  

Kokku oli tegevustes osalemist Eestist 396, Lätist 138 ja Soomest 95 korral. 

 

mailto:arenduskoda@arenduskoda.ee
http://www.arenduskoda.ee/
http://www.seic.ee/
https://joemaa.ee/
http://www.idaharju.ee/en/
http://www.sepra.fi/
https://www.pirkanhelmi.fi/
https://www.linnaseutu.fi/
http://www.partneribalielupe.lv/
http://lrpartneriba.lv/
http://www.seic.ee/
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Projekti maksumus  

Projekti kogumaksumus oli ligi 500 000 eurot. Igal projektipartneril oli oma eelarve, selle 

kohta saab infot igalt partnerilt otse.  

 

2. Projekti tegevuskava ja väljundid  

Tegevus ja 

aeg 
Tehtud töö kirjeldus 

Osalejaid, 

muud väljun-

did 

PROJEKTI 

ETTEVALMIS-

TAV TEGE-

VUS – Koos-

töölepingu 

allkirjasta-

mine 

4-5.02.2016 

Sagadi mõi-

sas, Eestis 

Koostööpartnerite kohtumine, kus vaadati üle koos-

tööleping ning toimus pidulik allkirjastamise tsere-

moonia.  

 

1 koostööle-

ping  

TEGEVUS  

Projekti juht-

komitee nõu-

pidamised 

Aeg : kogu 

projekti kestel  

 

 

Projekti eesmärkide saavutamist ja tegevuskava täit-

mist jälgis projekti juhtkomisjon, kuhu kuulus iga pro-

jekti partneri poolt kaks esindajat. Kokku toimus neli 

juhtkomisjoni nõupidamist, lisaks töötati Skype 

kaudu.  

Koosolekud toimusid järgnevalt:  

16.–17. juunil 2016 Soomes Pyhtääl Lepiti kokku et-

tevõtjate vahetuse reeglites, avasündmuse kavas ja 

kodulehe disainis. Osales 13 esindajat . 

Skype nõupidamine 24. novembril 2016. 

 7.–8. veebruaril 2017 toimus Jelgava piirkonnas, 

osales 14 esindajat. Juhtkomisjoni fookus oli piir-

konna turundusel, kodulehe kasutusse võtmisel, va-

hetuste korraldamisel ja 2017 tegevuskaval.  

Seoses vahetuste ja sügisese õppereisiga toimus 

Skype nõupidamine 18. mail 2017, osales 12 ini-

mest.  

6 juhtkomis-

joni, koosole-

kut, lisaks 2 

skayp nõupi-

damist. 

 Koosolekute 

otsene väljund 

oli hästi toimi-

vad tegevused 

ning kiire rea-

geering prot-

sessis esile 

kerkinud küsi-

mustes.  
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Vajadusest korraldada juhtkomisjoni lisakohtumine 

toimus 8.–9. novembril 2017 Toril, Rohelise Jõemaa 

koostöökogu piirkonnas juhtkomisjoni nõupidamine. 

Kohtumisel osales 11 inimest, vaadati üle vahetuse 

ja 2018 tegevuste kava ning teisel päeval külastati 

vahetuses osalevaid ettevõtteid. 

12. aprillil 2018 toimus juhtkomisjon Eestis Va-

naõuel, kus osales 8 juhtkomisjoni liiget. Lepiti 

kokku lõpusündmuse aeg, arutati õppereisi Lätti ja 

käimasolevaid vahetusi.  

3. oktoobril 2018 toimus juhtkomisjoni nõupidamine 

õppereisi raames Jelgavas. Osales 10 esindajat. 

Teemaks oli lõpusündmuse kava, vahetuste lõpeta-

mised ja viimase juhtkomisjoni korraldamise küsimu-

sed.  

Viimane juhtkomisjon toimus 14.–15. veebruaril 

2019 ja kuigi algselt oli planeeritud koosolek Eestis, 

otsustati juhtkomisjoni koosolek korraldada Soomes, 

et pakkuda erinevatele riikidele rohkem võimalusi te-

gevuste korraldamiseks. Peateemaks oli lõppraporti 

arutelu, sealhulgas edasised tegevused.  

TEGEVUS  

Projekti 

avaüritus Ox-

forellis Kose 

– Uuemõisas 

Eestis 

Aeg : 25.-27. 

august 2016  

 

 

Avasündmus oli suunatud kõigile projekti tegevustes 

osaleda soovivatele ettevõtjatele.  

Avasündmuse materjalidega saab tutvuda  

http://www.arenduskoda.ee/et/koostoeoeprojek-

tid/kestlik-ettevotlus-maal 

Avasündmus oli ettevõtjatele heaks võimaluseks tut-

vuda omavahel ning leida sobiv koostööpartner.  

Sündis ka esimene ettevõtjatest vahetuspaar.  

Kokku osales 

64 inimest, 

neist: 

14 Arendus-

koja esindajat; 

13 Ida-Harju 

esindajat; 

6 Rohelise 

Jõemaa Koos-

töökogu esin-

dajat. 

Soomest: 

4 esindajat 

Seprast;  

3 esindajat 

Linnaseutust;  

http://www.arenduskoda.ee/et/koostoeoeprojektid/kestlik-ettevotlus-maal
http://www.arenduskoda.ee/et/koostoeoeprojektid/kestlik-ettevotlus-maal
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4 esindajat Pir-

kan-Helmist.  

Lätist:  

10 esindajat 

Liepajast;  

10 esindajat 

Lielupest. 

TEGEVUS  

Ettevõtjate 

rahvusvahe-

line vahetus 

ja kokkuvõt-

tev seminar 

Aeg: 2016–

2018  

 

Vahetuses osalejate leidmiseks levitati infot kõigi 

partnerite infolistide ja kodulehtede kaudu. Loodi et-

tevõtjate vahetusele registreerumise elektrooniline 

vorm. Vahetuses osalenutega sõlmiti lepingud. Osa-

lejad vahetustes: 

EESTI 

Arenduskoda 10:  

Kuusiku Loodustalu, Vaksali Trahter, Jaanioaja Kä-

sitöötalu, Vana-Sirge Küülik, Arma Ratsatalu, MTÜ 

Kogukonnakeskus, Veldi ja Tütred OÜ, Lobimuu-

seum, Magasimaa talu ja Ülearu hobusefarm. Lisaks 

oli veel kaks huvilist, kuid neile partnereid ei lepitud. 

Roheline Jõemaa 7:  

Tori Jõesuu Siidri- ja Veinitalu, Klaara-Manni Puhke- 

ja seminarikeskus, OÜ Karjamõisa, Männituka talu, 

Energiatalu, Viis Aastaaega, Piesta Kuusikaru talu 

(osales kahes vahetuses).  

Ida-Harju Koostöökogu 5: 

Vildi Villa, Anija mõis, Murueit OÜ, Mardikate OÜ 

ning Rünni Viri. Lisaks soovis vahetuses osaleda ka 

Tammiku kunstikeskus, kuid temale partnerit ei lei-

tud.  

SOOME: 

Sepra 8: 

Majatalo Torppa, Klamilan Seutu RY, Homestay Eri-

kasmäen Torppa, Osuskunta Henämukka, Takatalo 

ja Tompuri OY, Trademark Hupakko, Hyvinvoiva 

Hevonen, Aleksandra Pohjala. 

Kokku soovis 

vahetuses 

osaleda 60 et-

tevõtjat, sobi-

vaid paare tek-

kis 25.  

Vahetus on toi-

munud 50 ette-

võtja vahel,  

Üks vahetusi 

kokkuvõttev 

seminar Ees-

tis, milles osa-

lejaid 40. 

Üks kokkuvõt-

tev seminar 

Lätis, milles 

osalejaid 45 
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Linnaseutu: 1 Osuuskunta Villapaka 

Pirkan-Helmi: 1 Heikkilän juustola 

LÄTI: 

Lielupe 9: 

NGO Liel. Barons, Farm "Ābelītes" Nils Beikmanis, 

Farm "Bētras" Candied, Miesai Un Garam, Beekee-

ping farm Liga medus, "Viesu Līči", Everol Lrd, Loli-

tas Duge`s House of mint ja Barndavini (Lvdestilati) 

Liepaja 6: 

Sofijas laivas, SC GRAND Ltd, ZOOVILLA, SIA 

EVI&JO, Baiba Tikuma, Aizputes vina daritava 

Kokku toimus 25 vahetust, vahetuste raportid on 

üleval projekti kodulehel https://seic.ee  

Eesti ettevõtjate vahetused võeti kokku 15.–16. no-

vembril 2018 toimunud seminaril Vihula mõisas. Li-

saks vahetustele tutvustati ka ettevõtete 11 disaini-

lahendust, mis projekti jooksul valmisid.  

Läti vahetuste kokkuvõttev seminar toimus 12.–13. 

detsembril 2018. 

 

Soome kokkuvõttev seminar toimub aprillis 2019, 

seoses Soomepoolsete tegevuste edasilükkumisega 

detsembrini 2019.  

Ülevaade paaridest, vahetuse aegadest ja raportite 

linkidest on ülevaate lisas nr. 1.  

 

 

 

 

 

 

Juunis 2016 viis Arenduskoda läbi lihthanke: Maaet-

tevõtjatele visuaalse identiteedi ja veebikeskkonna 

loomine, hanke viitenumber on 175226, võitjaks va-

liti IDEA AD AS.  

IDEA AD AS sõlmitud lepingu raames teostati järg-

mised tööd: 

- Loodi projekti visuaal: logo koos visuaalse 

kontseptsiooni lahtiseletusega eesti ja inglise 

keeles, blanketid eesti ja inglise keeles, visiit-

kaardid. 

Üks veebilehe 

koolituspäev, 5 

osalejat. 

Üks veebileht, 

veebilehe ka-

sutamise ju-

hend eesti ja 

inglise keeles. 

Vaata veebist 

www.seic.ee  

https://seic.ee/
http://www.seic.ee/
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TEGEVUS  

Ühine piirkon-

nalt – piirkon-

nale turundus 

Aeg: 2016–

2019 

 

- Lepiti kokku veebilahenduse detailne läh-

teülesanne. 

- Loodi koduleht, kus on olemas piirkondade nii 

eesti kui ka nende kodukeelne tutvustus. No-

vembris tehakse koostööd ettevõtjatega, si-

sestamaks nende andmeid. 

Veebilahenduseks ja visuaalseks lahenduseks sõl-

miti Arenduskoja poolt leping Katrin Kulliga MTÜ Ko-

gukonnakeskusest.  

2018 kevadel täiendati kodulehte: ettevõtjate profii-

lide esilehele lisati pildid. Ühtlasi alustati kodulehe 

arendamisel koostööd Arenduskoja juhitud projekti 

„Säästev turism“ raames, tänu millele on lehele li-

sandunud uued piirkonnad ja ettevõtjad. Leht on 

muutunud kahe rahvusvahelise koostööprojekti plat-

vormiks.  

Veebilahendusega saab tutvuda aadressil: 

www.seic.ee  

Valmis eesti- ja inglise keelne trükis projekti- ja vee-

bilahenduse tutvustamiseks: eestikeelseid trükiseid 

500 eksemplari ja ingliskeelseid 200 eksemplari. 

Trükised jagati huvilistele projektis osalevate partne-

rite poolt. 

7. detsembril 2016 toimus koostöös kodulehe aren-

dajaga koolitus projektis osalevatele partnerite esin-

dajatele kodulehe igapäevahaldamisest. Valmisid 

kodulehe administreerimise juhised ettevõtjatele 

eesti ja inglise keeles. 

Sepra piirkonna algatusel külastas 4.–7. juunil 2018 

seitse soome ajakirjanduse fotograafi Arenduskoja 

ja Rohelise Jõemaa Koostöökogu piirkondi .Valmi-

nud fotodest korraldati näitused nii Eesti kui ka 

Soome poolel. Eestis oli näitus üleval 5.-30. no-

vembril 2018 Jänedal. 5. novembril olid Soome fo-

tograafid ise kohal, toimus näituse pidulik avamine. 

Valmis näituse plakat ja seda tutvustav voldik. 2019. 

aastal on näitus üleval 5.-31. jaanuaril Olustveres ja 

veebruaris Soomes Klaara-Mannis.  

 

500 eestikeel-

set projekti tut-

vustavat trükist  

200 ingliskeel-

set projekti tut-

vustavat trükist 

Tänaseks on 

veebilehel 112 

ettevõtjat, kel-

lest 72 Eesti 

ettevõtjat, kes 

jagunevad:  

54 Arendusko-

jast;  

10 Rohelise -

Jõemaa Koos-

töökogust; 

8 Ida-Harju 

piirkonnast. 

13 on Soomest 

ja  

24 Lätist. 

 

Üks külaskäik 

soome 7 fotog-

raafi – poolt, 

mille tulemu-

sena saime 

professionaal-

sed fotod tu-

runduses ka-

sutamiseks. Li-

saks soome-

eesti ettevõ-

tete koostööd 

http://www.seic.ee/
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2018. aasta suvel telliti SEIC kodulehele Facebook 

reklaamikampaania. Selleks valmisid projektis osa-

levatest piirkondadest tutvustavad lood. Lood tegid 

Arenduskoda, Sepra, Linnaseutu, Liepaja piirkon-

nad. Piirkondade tutvustused on üleval kodulehel. 

Kõige efektiivsem reklaamirühm oli Inspiratsiooni 

reklaamirühm. Kuna eelarve oli jaotatud kõigi rek-

laamrühmade (v.a välisturgudele suunatud) üleselt, 

siis antud reklaamirühm oli kõige rohkem inimesi 

kaasavam ning seetõttu sai rohkem kajastust. Popu-

laarsuselt järgnes Sihtkohtade reklaamirühm, kus 

olid kajastatud nii Läti, Lõuna-Soome kui ka Põhja-

Eesti sõnumiga reklaamid. Kokkuvõtvalt statistikat 

vaadates on inimestel huvi olemas, kuna keskmine 

klikihind oli 0,14€ – madal hind (juhul kui huvi väike, 

siis klikihind on kordades kõrgem). 

Sügiseks 2018 valmis Arenduskoja piirkonnast ka 

voldik eesti ja inglise keeles. Voldik kajastab Aren-

duskoja piirkonnas tegutsevaid ettevõtteid, kes on 

ühtlasi olemas ka SEIC kodulehel. Samuti on ole-

mas info nii SEIC projektist kui ka Arenduskoja tege-

mistest. Voldiku pöördel on piirkonna kaart. Kaart 

võeti väga hästi vastu nii piirkonna ettevõtjate kui ka 

koostööpartnerite poolt.  

2018. aastal valmisid ka Rohelise Jõemaa Koostöö-

koja piirkonna trükis ning piirkonna kaart nii eesti kui 

ka inglise keeles.  

tutvustav foto-

näitus. 

Üks rahvusva-

heline Fa-

cebook rek-

laam 

1000 inglis- ja 

1000 eesti-

keelset Aren-

duskoja piir-

konna kaarti. 

400 Rohelise 

Jõemaa Koos-

töökogu trükist 

ja 5000 piir-

konna kaarti 

eesti ja inglise 

keeles. 

 

 

TEGEVUS 

Õppereisid 

Aeg: 2017–

2018  

 

Kokku toimus projekti jooksul 5 õppereisi. 

 

Esimene lätlaste ja eestlaste ühine õppereis toimus 

Soome 20.–23. septembril 2017, osales 19 eesti et-

tevõtjat ja 16 läti ettevõtjat. Õppereisi suurim väärtus 

oli võimalus suhelda erinevate ettevõtjatega ning 

leida endale uusi koostööpartnereid. Õppereisi prog-

rammis pakuti ettevõtjatele väikestes gruppides vi-

siite kohalikkesse ettevõtetesse. Probleemidest 

toodi välja majutus ning vähene soome ettevõtjate 

osalemine õhtustel koosviibimistel. 

Toimunud viis 

õppereisi:  

Üks õppereis 

Soome, milles 

19 osalejat 

Eestist ja 16 

Lätist.  

Üks õppereis 

Eestisse, mil-

les osales 15 

soomlast ja 20 

lätlast. Lisaks 
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Õppereisi kokkuvõte on olemas projekti kodulehel: 

https://seic.ee/entrepreneurs-from-latvia-and-esto-

nia-visited-their-colleagues-in-finland/ 

Lätlaste ja soomlaste ühine õppereis Eestisse toi-

mus 11.–14. aprillil 2018. Kokku15 osalejat Soomest 

ning 20 osalejat Lätist. Õppereisi esimesed kaks 

päeva viidi läbi Rohelise Jõemaa Koostöökogu piir-

konnas, majutus Vanaõue Puhkekeskuses. Külastati 

Energiatalu, Piesta Kuusikaru farmi, Suure-Jaani 

keskust, kohvikut Arturi juures ning Olustvere lossi. 

Lisaks avastati Soomaad. Edasi liikusid lätlased 

Arenduskoja piirkonda, kus külastati Lauli Loovstuu-

diot, Hõbeda kitsefarmi, Tristvere kohvikut, Arma 

Ratsatalu, Palmse mõisa ja Kolgaküla rahvamaja. 

Külalistele tutvustati ka Põhja-Eesti kohaliku toidu 

tegemisi. Soomlased liikusid edasi Ida-Harju piir-

konda, kus külastati Viikingite küla, Nelijärve, 

Tammiste kunstikeskust, Murueit OÜd. 

Reisi kokkuvõte on meie kodulehel: 

https://seic.ee/et/igauni-paradija-istu-rakeszinatni-

jeb-aizvadita-projekta-par-ilgstpejigu-uznemejdar-

bibu-laukos-projekta-dalibnieku-pieredzes-apmai-

nas-vizite-igaunija/ 

Eesti ja Soome ettevõtjad külastasid Lätit 3.–6. ok-

toobril 2018  

Õppereisil Lätti osales 31 inimest Eestist ja 20 Soo-

mest. Reisi käigus külastati nii Lielupe kui ka Liepaja 

piirkondi ja sealseid ettevõtjaid. Kokkuvõte reisist on 

üleval 

https://seic.ee/latvian-entrepreneurs-are-brave-and-

dreaming-big/ 

Seoses õppereiside eelarvejäägiga oli võimalik kor-

raldada lisaõppereis 24.–26. oktoobril 2018. Osales 

11 inimest Eestist, neist 7 Arenduskojast. Õppereisi 

teemaks oli Soome rõngasleiva küpsetamine, ühtlasi 

jagasid osalejad üksteisele oma kogemusi leivaküp-

setamisest.  

osalesid erine-

vatel kohtumis-

tel eesti ette-

võtjad. 

Üks õppereis 

Lätti, milles 31 

osalejat Ees-

tist, 20 osalejat 

Soomest. 

Lisaõppereis 

Soome, 11 

osalejat Ees-

tist. 

Lisaõppereis 

Lätti, 17 osale-

jat Eestist.  

https://seic.ee/entrepreneurs-from-latvia-and-estonia-visited-their-colleagues-in-finland/
https://seic.ee/entrepreneurs-from-latvia-and-estonia-visited-their-colleagues-in-finland/
https://seic.ee/et/igauni-paradija-istu-rakeszinatni-jeb-aizvadita-projekta-par-ilgstpejigu-uznemejdarbibu-laukos-projekta-dalibnieku-pieredzes-apmainas-vizite-igaunija/
https://seic.ee/et/igauni-paradija-istu-rakeszinatni-jeb-aizvadita-projekta-par-ilgstpejigu-uznemejdarbibu-laukos-projekta-dalibnieku-pieredzes-apmainas-vizite-igaunija/
https://seic.ee/et/igauni-paradija-istu-rakeszinatni-jeb-aizvadita-projekta-par-ilgstpejigu-uznemejdarbibu-laukos-projekta-dalibnieku-pieredzes-apmainas-vizite-igaunija/
https://seic.ee/et/igauni-paradija-istu-rakeszinatni-jeb-aizvadita-projekta-par-ilgstpejigu-uznemejdarbibu-laukos-projekta-dalibnieku-pieredzes-apmainas-vizite-igaunija/
https://seic.ee/latvian-entrepreneurs-are-brave-and-dreaming-big/
https://seic.ee/latvian-entrepreneurs-are-brave-and-dreaming-big/
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Viies õppereis toimus 14.–15. juulil 2018 Rohelise 

Jõemaa Koostöökogu algatusel Lätti Jelgava piir-

konda. Osalejaid oli 17. Teemaks piirkonna turism ja 

Lätis sauna traditsioonid turismi ühe tootena.  

TEGEVUS 

Lõppsünd-

mus – 3päe-

vane 

Aeg: 24.–26. 

jaanuar 2019 

Olustvere mõi-

sas 

 

 

Lõppsündmus toimus 24 –26. jaanuaril 2019 Olust-

veres. Kolmepäevane sündmus sisaldas kokkuvõt-

teid projekti tulemustest, ettevõtjate tegevuste esit-

lusi, väljasõite piirkonna ettevõtetesse ja jätkutege-

vuste planeerimist.  

Läti poolt oli valminud ka video vahetuses osalenud 

ettevõtjate mõtetest. 

Üks kolmepäe-

vane lõpu-

sündmus, mil-

les osales 69 

inimest, neist 

27 Eestist, 20 

Soomest ja 22 

Lätist. Sünd-

muse tulemu-

sena sündisid 

edasised kok-

kulepped jät-

kutegevusteks, 

osalejad lõid 

oma Facebook 

grupi. 

 Riikidesisesed tegevused:   

TEGEVUS  

Eestisisesed 

tegevused  

Aeg: oktoober 

2017 – novem-

ber 2018  

Arenduskoja, 

Ida-Harju 

Koostöökogu 

ja Rohelise 

Jõemaa koos-

töökogu koos-

töötegevused 

Ettevõtjatega 

omavahelised 

inspiratsiooni-

päevad kõigis 

 

Esimene inspiratsioonipäev toimus 6.–7. oktoobril 

2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu piirkonnas. 

Osalejaid 24. Korraldajaks Rohelise Jõemaa Koos-

töökogu. Inspiratsiooniteema esineja oli Urmas 

Vaino. Inspiratsioonipäeva kava ja registreerimisleht 

on üleval projekti elektroonilises kaustas.  

Teine inspiratsioonipäev toimus Arenduskoja piir-

konnas 20.–21. märtsil 2017. Osalejaid oli 22. Toi-

musid ettevõtete külastused ja kohtumine majandu-

seksperdi Ott Pärnaga.  

Kolmas inspiratsioonipäev viidi läbi Ida-Harju Koos-

töökogu piirkonnas 17.–18. oktoobril 2017. Fooku-

ses oli sotsiaalmeedia ja fotode tegemise kunst. 

Osalejaid 34.  

 

7 inspiratsioo-

nipäeva 168 

osalejaga. 

 

Disaininõusta-

misel osales 

11 ettevõtet, 

neist 8 Aren-

duskoja ja 3 

Rohelise Jõe-

maa Koostöö-

kogu piirkon-

nast. Kõikidele 

osalenutele 

valmisid tööd 

kas logode, 

veebidisaini, 
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kolmes piirkon-

nas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ettevõtjate 

teenusedi-

saini vaja-

duste kaar-

distamine ja 

disainiüle-

sannete la-

hendamine 

Neljas inspiratsioonipäev toimus 7.–8. veebruaril 

2018 Arenduskoja piirkonnas. Osalejaid oli 25 ini-

mest. Fookuses oli loovus ja ettevõtlus. Kokkuvõte 

SEIC lehel https://seic.ee/et/uudis/inspiration-days/ 

Viies inspiratsioonipäev toimus 30.–31. mail 2018 

Rohelise Jõemaa Koostöökogu piirkonnas. Osales 

29 inimest. Külastati Soomaa piirkonda, toimus ka-

nuumatk, pelmeenide valmistamise õpituba, tutvuti 

Pärnumaa maitsete ja Alpaka Farmiga. Inspiratsioo-

nipäevast pikemalt https://seic.ee/et/uudis/kuumad-

kevadised-inspiratsioonipaevad-soomaal/ 

Kuues inspiratsioonipäev toimus 26.–27. novembril 

2018 Ida-Harju koostöökoja piirkonnas Kõue mõi-

sas. Osales 34 ettevõtjat, neist 11 Arenduskoja piir-

konnast. Inspiratsioonipäevade käigus tutvuti piir-

konna ettevõtjatega ja saadi teadmisi tootefoto tege-

misest. 

Seitsmes, ühepäevane lisainspiratsioonipäev toimus 

11. veebruaril 2019 Sagadi mõisas. Korraldajaks 

Arenduskoda. Osales 41 inimest. Teemaks kohaliku 

toidu ja joogitoodete kasutamine piirkonna turundu-

ses. 

Tegevustega alustati 2017. aasta alguses, sisseju-

hatav seminar toimus 23. jaanuaril 2017, vastutajaks 

Arenduskoda. Osales 17 ettevõtet. Disaininõusta-

mist viis läbi Turundusekspert OÜ koos Tartu kunsti-

kooliga. Seminar toimus 26. aprillil 2018 Vaksali 

Trahteris. 

Disainiteenuse nõustamises osalesid:  

Arenduskoda 

1. Mageda VL Kodune mesi 

2. Ökokuller (sai 2 tööd) 

3. Vaksali-Õnnela-Linnu (2 ettevõtet) 

4. Rebase Talu 

5. Lauli Loovstuudio 

6. Mätta Hoburakendid 

7. Lahe Maamees 

8. Keraamikamoor 

etikettide või 

tutvustusma-

terjalide kujun-

dusest.  

 

https://seic.ee/et/uudis/inspiration-days/
https://seic.ee/et/uudis/kuumad-kevadised-inspiratsioonipaevad-soomaal/
https://seic.ee/et/uudis/kuumad-kevadised-inspiratsioonipaevad-soomaal/
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koostöös di-

sainitudengi-

tega 

 

Rohelise Jõemaa Koostöökogu 

9. Aita Tikkimistuba 

10. Kuusikaru talu 

11. Karjamõisa 

Soomesise-

sed tegevu-

sed  

Seni on Soomes toimunud üks ettevõtjatele suuna-

tud sündmus. 31. märts – 1. aprill 2017 Ilonrantaas 

Hauhos. Osales 18 ettevõtjat. Kahe päeva jooksul 

räägiti SEIC projektist, turundusest, sotsiaalmeedia 

kasutamisest jne. Ettevõtjatel oli ühtlasi võimalus 

omavahel tuttavaks saada. 

Projekt jätkub Soome poolel kuni 2019. aasta lõpuni. 

Soome tegevusgrupid korraldavad Soome ettevõtja-

tele vähemalt kaks sündmust või õppereisi. 

Linnaseutu piirkond organiseerib kolmepäevase õp-

pereisi Eestisse 2019. aasta suvel. See on suunatud 

noortele ettevõtjatele kohalikust 4H organisatsioo-

nist. 

 

Lätisisesed 

tegevused 

Läti alustas oma projektiga ametlikult augustis 2017, 

nende sisesed tegevused on analoogsed tegevus-

tele Eestis – inspiratsioonipäevad, ettevõtjate kooli-

tused ja teavitustöö.  

Lisaks valmis kuus videot ettevõtete vahetustest ja 

mõtetest maal elamisest ning töötamisest.  

1) Lavanda + wine group ENG  

2)Betras, Piaa, + Viesu liči, Vaksali Trahter ENG  

3) Aleksandra, Zanda, Destilati, Kussiku Piesta ENG  

4) Lolita Duge, Katrin Potter, Sauna ENG  

5)Honey, Sofijas laivas ENG  

6) Final video with all participants ENG  

https://seic.ee/et/uudis/video-about-sustainable-ent-

repreneurship-in-latvia-estonia-and-finland/  

Kuus videot 

 

  

https://seic.ee/et/uudis/video-about-sustainable-entrepreneurship-in-latvia-estonia-and-finland/
https://seic.ee/et/uudis/video-about-sustainable-entrepreneurship-in-latvia-estonia-and-finland/
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3. SEIC koostööprojekti oodatavad tulemused  

Vähemalt 20 uut koostööideed (koostöö ettevõtjate vahel ja/või MTÜd): 

SEIC projekt on näidanud, et ettevõtjate vahetus on toimiv ja vajalik tegevus. Allpool loe-

telu näidetest, mis sündisid tänu ettevõtjate vahetusele ja õppereisidele: 

- Soomes, Sepra piirkonna ettevõtjad said idee Suurjärvistu piirkonna loodusturismi reklaa-

mimiseks Kymijõe abil. Eesti näidete abil õpiti nägema turunduses piirkonda tervikuna. 

- Inimeste- (töötajad, treenerid) ja toodete vahetus, mis täiendavad teineteist. Näiteks: 

Hyvinviva hevonen, Arma Ratsatalu, Osuuskunta Heinämukka, Jaanioja Käsitöötalu on 

koostööpartenrid, kes täiendavad teineteise teadmisi ja oskusi.  

- Kultuurifestivalid ja oma ala professionaalide vahetused – Suure-Jaani Muusikafestival 

on teistele heaks eeskujuks. Taoliste suurte kultuurifestivalide korraldamine maapiirkonnas 

muudab meie piirkonnad atraktiivsemaks ja toob kohale külalisi, kellele lisaks saab pak-

kuda muid kohalike teenuseid ja tooteid. http://muusikafestival.suure-jaani.ee/  

- Läti eeskuju julgustas ellu viima oma unistust ja alustama sarnase tegevusega Haminas. 

“Meie koostöö jätkub ka tulevikus,” räägib Aleksandra Pohjala Seprast. Pärast osalemist 

ettevõtjate vahetuses Lielupes ajastutruid kostüüme valmistava ettevõttega NGO Liel. Ba-

rons 

- Inspireerituna Läti saunakultuurist käivitasid kaks koostööpartnerit (Rohelise Jõemaa 

Koostöökogu ja Lielupe KTG) uue koostööprojekti – saunatraditsioonid Lätimaal, Eestis ja 

Leedus. https://joemaa.ee/category/koostooprojektid/sauna-projekt/ Sisu: saunatraditsioo-

nid ja selle kasu pereettevõtetele, õpime valmistama saunavihtasid, teadmised ravimtai-

medest ja kogukehamaskidest, toidutehnoloogiate kasutusvõimalused saunatoodete aren-

duses.  

- Eesti küülikukasvataja ettevõtte Vana-Sirge Küülik omanik leidis oma koostööpartneri et-

tevõtjate vahetuse käigus Soomest. Koostööd tehakse igapäevaselt: loomade tõuaretus, 

turundus, toiduratsioonid jne. http://kohaliktoit.arenduskoda.ee/s/vanasirgekueuelik  

http://muusikafestival.suure-jaani.ee/
https://joemaa.ee/category/koostooprojektid/sauna-projekt/
http://kohaliktoit.arenduskoda.ee/s/vanasirgekueuelik
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- Soome pressifotograafid pildistasid projektis osalenud Eesti ettevõtteid ning koostasid 

tehtud fotodest näituse. Eesti ettevõtjad said fotod oma ettevõtete turundamises kasutami-

seks. Rohkem infot näituse “Vaade Valgusesse” kohta: https://katsevaloon.word-

press.com/eesti-vaade-valgusesse/  

- Kuusiku Loodustalu sai uue tooteidee õppereisilt Lätti. Tänaseks on uus jook välja aren-

datud. http://kuusikunaturefarm.ee/  

- Kuusiku Loodustalu leidis Lätist uue koostööpartneri, kellega on käesolevaks aastaks õp-

pereisi kokkulepped.  

- Anija Mõisa ja Läti ettevõtte NGO Liel. Barons koostöö loomine. Lätlased osalevad Anija 

Mõisa Kultuurifestivalil 2019 suvel. https://anijamois.ee/  

- Magasimaa talu Eestist ja Piparmündi talu Lätist arendavad edaspidi oma tooteid ja tee-

nuseid koostöös. https://seic.ee/food-beverages-history-estonians-and-latvians-successful-

exchange/  

- Piesta Kuusikaru ja Piia Viljasuo vaheline koostöö. Piia tuleb 2019 suvel õpetama Kuusi-

karule õunakommide valmistamist. Omavahel jagati ka marmelaadi valmistamise oskus-

teavet. Koostööpartneritele lisandus ka Lätist marjakasvataja ja erinevate toodete tegija.  

- Arma Ratsatalu ja Hyvinvoiva Hevoinen jätkavad koostööd. Arma Ratsatalul valmis 

Soome turistidele suunatud kava.  

- Jaanioja Käsitöötalu ja Trademark Hupakko Soomest jätkavad koostööd. Soomlased 

plaanivad tuua oma inimesi Eestisse käsitöökoolitusele.  

- Männituka Farm õppis üleküpsetatud munajuustu ja Lapi juustu valmistamist Soomes. 

Talu perenaine hetkel arendab ideed käivitada ka talus juustutootmine.  

- Tänu käesolevale projektile sai Arenduskoda piirkond ettevõtjate kaardi. See on esimene 

taoline kaart, mis keskendub kohalikele väikeettevõtjatele.  

- Tänu projekti tegevustele aktiviseerusid Ida-Harju ettevõtjad, kohalikule tegevusgrupile 

on ettevõtjate poolt esitletud juba uusi koostööprojekte. 

- Eesti veini-ja siidritootjad aktiveerusid pärast pikka eemalolekut võistlustest ja osalesid 

Baltimaade Veinivalmistamisvõistlusel. Tori-Jõesuu Siidrifarm sai oma kategoorias kuld-

medali. 

https://katsevaloon.wordpress.com/eesti-vaade-valgusesse/
https://katsevaloon.wordpress.com/eesti-vaade-valgusesse/
http://kuusikunaturefarm.ee/
https://anijamois.ee/
https://seic.ee/food-beverages-history-estonians-and-latvians-successful-exchange/
https://seic.ee/food-beverages-history-estonians-and-latvians-successful-exchange/


 

  

14 

 

- Pape Nature Park – Sofijas laivas ja Viis Aastaaega OÜ koostöö tulemusena sündis uue 

looduspargi projekti idee, mida lätlased planeerivad ellu viia. Pape looduspark asub Nica 

ja Rucava valdades, Liepāja linnaosas, Lätis. See loodi 2004. aastal. Looduspark on mää-

ratud ELi Natura 2000 alaks. T&P OÜ ostis Pape looduspargis vara ja soovib arendada 

sarnaseid teenuseid, mis on Soomaa rahvuspargis.  

- Lätis tegutsev ettevõte „LV-Destilāti” on loonud koostöö taluga “Piesta Kuusikaru”. Nad 

tahaksid luua õuna destillaat - kalvados, mis on loodud spetsiaalse retsepti järgi ja valmis-

tatud Eestis kasvatatud õuntest. https://seic.ee/eesti-ja-lati-joogitootjate-koostoo-edenda-

mine/  

- Läti ja Eesti mesinikud on loonud koostöö seadmete, uute tehnoloogiate ja uute toodete 

ostmise kohta. Mesindusettevõte “Līgas medus” ostab vaha sulamismasina sisse 

koostöö mesinikega Eestist. Mesinikud Eestist Heiki Kruusalu ja Sergei Kozlov on töötle-

mise tehnoloogiat õppinud õietolmu ja mesilase leib “Līgas meduse” kogemustest. “Līgas 

medus” on loonud ka uue toote – mesi koos kadakamarjadega. 

- Pereettevõte “Bētras” koostöös soome  ettevõtja Piia Viljasuo on loonud marmelaadi ret-

septi. Tänaseks on neil uus toode-  sidruni marmelaad, mis on tehtud “Betras” 

Mikro ja väikeettevõtjate kaardistamine on teostatud piirkonna 8 tegevusgrupi (käeso-

leva rahvusvahelise koostööprojekti partnerid) poolt. Kõik piirkonnad on kaardistanud oma 

mikro- ja väikeettevõtted, kes on huvitatud rahvusvahelisest koostööst. Projekti kodulehel 

on kõik kaardistatud ettevõtted esitletud. Kokku on projekti lõpuga kodulehel 113 ettevõtet. 

https://seic.ee/entrepreneurs/  

Koduleht on projektis osalenud, kui ka uutele ettevõtetele ka edaspidi kohaks, mille abil 

leida uusi koostööpartnereid. Kodulehe teiseks väljundiks võiks olla inimeste teavitamine 

ettevõtete poolt pakutavatest toodetest ja teenustest. 

Ettevõtjate vahetuse ja/või õppereiside otsese tulemusena on vähemalt kuuekümnel 

ettevõtjal teadmised ja motivatsioon toodete ekspordiks ja/või edaspidiseks koos-

tööks teiste riikidega. 

Ettevõtjate vahetuses osales 50 ja õppereisidel 145 inimest. Õppereiside ja ettevõtjate va-

hetuste tulemused osalejatele: Uued sõprussuhted riigisiseselt ja väljaspool riigipiiri. Inspi-

https://seic.ee/eesti-ja-lati-joogitootjate-koostoo-edendamine/
https://seic.ee/eesti-ja-lati-joogitootjate-koostoo-edendamine/
https://seic.ee/entrepreneurs/
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ratsiooni ja motiveeritust jääda elama ning töötama maapiirkonda. Ettevõtjad said omav-

ahel tuttavamaks, kasvas vastastikune usaldus, mis on projektist sõltumatu edaspidise 

koostöö jätkumise oluliseks alustalaks. Rohkem infot õppereiside kohta: 

https://seic.ee/latvian-entrepreneurs-are-brave-and-dreaming-big/  

https://seic.ee/uudis/study-trip-in-estonia/  

https://seic.ee/et/entrepreneurs-from-latvia-and-estonia-visited-their-colleagues-in-finland/  

Vähemalt 10 noort inimest said julgust alustamaks ettevõtlusega maapiirkonnas ja 

nad osalevad aktiivselt kohalike võrgustike tegevustes. Tänu rahvusvahelisele koge-

musele paranes noorte silmis maapiirkonna ettevõtluse maine. Positiivne on kahtlematult 

ka asjaolu, et paljud projektis osalenud ettevõtted olid pereettevõtted ja pere noorem põlv-

kond oli kaasatud.  

Projekti laiem mõju piirkonnas 

Noored ja järgnevgi põlvkond on kaasatud väikeettevõtlusse ning motiveeritud tänu rah-

vusvahelisele kogemusele ja uutele võimalustele; 

Parem ja nähtavam kohaliku toidu ning käsitöö kasutamise reklaam selle kõigis võimalikes 

aspektides: igapäevane tarbimine, kasutamine erinevate sündmuste korral ja teeninduses, 

kasutamine LEADER piirkondade reklaamimisel ja turunduses jne. 

Parem kohalik ja rahvusvaheline koostöö kõikide projektiga seotud organisatsioonide ja 

inimeste vahel (ettevõtjad, MTÜ), kaasa arvatud 8 LEADER tegevusgruppi. Läbi eduka 

koostöö on loodud jätkusuutlik veebikeskkond,, mida saab kasutada edasise koostöö 

edendamiseks. 

 4. Plaanid edaspidiseks koostööks  

Koostöö jätkub veebipõhise seic.ee platvormi arendamisel. Lehekülje eesmärgiks on 

toetada mikro- ja väikeettevõtlust, aidata leida uus koostööpartnereid ja uusi ideid. Ühtlasi 

on see heaks abivahendiks tegevusgruppidele õppereiside korraldamisel ja ettevõtluse 

teemaliste projektide elluviimisel. 

- Veebiplatvormi tehniliste probleemide ilmnemise korral aidata Arenduskoda, kes on veebi 

omanik.  

https://seic.ee/latvian-entrepreneurs-are-brave-and-dreaming-big/
https://seic.ee/uudis/study-trip-in-estonia/
https://seic.ee/et/entrepreneurs-from-latvia-and-estonia-visited-their-colleagues-in-finland/
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- Ettevõtjad saavad selle lehekülje abil otsida uusi partnereid ja tutvuda ettevõtjate lugu-

dega.  

- KTGd uuendavad iseseisvalt infot ja teavitavad ettevõtjaid. Jätkame uudiste kajastamist 

seic.ee uudistes.  

Hoiame ettevõtjate rahvusvahelise vahetuse mudelit aktiivsena. Soomes on mõned 

tegevusgrupid näidanud üles huvi käesoleva projekti vastu ja nende tegevuspiirkondades 

on plaanis käivitada samalaadseid projekte. Seega peagi on oodata kontakteerumist Eesti 

tegevusgruppidega. Käesolev projekt on näidanud, et sedalaadi ettevõtjate vaheline koos-

töö on vajalik. Reisikulud Baltimaades ja Soomes ei ole nii kallid, et saaksid ettevõtjateva-

helisele koostööle takistuseks. Suurimaks probleemiks on teisest riigist koostööpartneri 

leidmine. Tegevusgrupid saavad koostööpartnerite leidmisel abiks olla ka pärast projekti 

lõppu, aidates soovi korral ettevõtet partneri leidmisel. 

Lepiti kokku et projektipartnerid peavad Skype nõupidamise novembris 2019, vaata-

maks kuidas on peale projekti planeeritud koostöö jätkunud. 

Tegevusgrupid viivad SEIC projektis sündinud ideid edasi uutesse piirkondadesse 

ja jätkavad alustatud uutes projektides. 
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Lisa 1 Ülevaade vahetuses osalenud ettevõtjatest 

   Vahetuse aeg, tulemu-
sed 

1. Vana Sirge Küülik OÜ, Aive 
Niilo  

Arenduskoda 

 

aive.niilo@gmail.com 

372 5037433 

Kalme küla, Kuusalu vald 

Harju county 

 

Arenduskoda, Eesti 

Homestay Erikasmäen 
Torppa, Isa Mårtens  

isa.martens@ekami.fi 

358 407727026 

Miina Tuominen-Brinkas 
+358 500 700024 

 

 Sepra, Soome 

 

 

Küülikukasvatus 

24.–26.02.2017 

5.–7.01.2018 

 

Jätkavad koostööd  

 

https://seic.ee/soome-
sepra-piirkonna-pro-
jektiosaliste-isa-mar-
tensi-ja-miina-tuomi-
nen-brinkase-kulas-
kaik-eestis-vana-sirge-
kuulikutalus/ 

https://seic.ee/vana-
sirge-kuulikutalu-old-
straight-rabbit-farm-vi-
sited-finland/ 

 

2. Kuusiku Naturafarm  

Sirje and Rein Kuusik  

http://www.kuusikunature-
farm.ee/ENGindex.html 

 

kuusikufarm@gmail.com 

372 5153573 

Ama küla, Kadrina, Lääne-Vi-
rumaa 

  

Arenduskoda, Eesti 

Majatalo Torppa 

Pauliina Lunna  

http://majatalotorppa.com/ 

 

majatalo@majatalo-
torppa.com 

358 400500022 

Mäenpääntie 144, 
48720 Kotka 
Korkeakoski 

 

Sepra, Soome 

 

Turism 

 

31.10 – 3.11.2016 

2.–5.05.2017  

 

Jätkavad koostööd 

https://seic.ee/report-
of-the-entrepreneur-
exchange-trip-to-maja-
talo-torppa-finland/  

https://seic.ee/entrep-
reneurs-exchange-re-
port-kuusiku-nature-
farm-from-lahemaa-na-
tional-park-region-hos-
ting-2-guests-from-
south-east-of-finland/ 

mailto:aive.niilo@gmail.com
mailto:isa.martens@ekami.fi
https://seic.ee/soome-sepra-piirkonna-projektiosaliste-isa-martensi-ja-miina-tuominen-brinkase-kulaskaik-eestis-vana-sirge-kuulikutalus/
https://seic.ee/soome-sepra-piirkonna-projektiosaliste-isa-martensi-ja-miina-tuominen-brinkase-kulaskaik-eestis-vana-sirge-kuulikutalus/
https://seic.ee/soome-sepra-piirkonna-projektiosaliste-isa-martensi-ja-miina-tuominen-brinkase-kulaskaik-eestis-vana-sirge-kuulikutalus/
https://seic.ee/soome-sepra-piirkonna-projektiosaliste-isa-martensi-ja-miina-tuominen-brinkase-kulaskaik-eestis-vana-sirge-kuulikutalus/
https://seic.ee/soome-sepra-piirkonna-projektiosaliste-isa-martensi-ja-miina-tuominen-brinkase-kulaskaik-eestis-vana-sirge-kuulikutalus/
https://seic.ee/soome-sepra-piirkonna-projektiosaliste-isa-martensi-ja-miina-tuominen-brinkase-kulaskaik-eestis-vana-sirge-kuulikutalus/
https://seic.ee/soome-sepra-piirkonna-projektiosaliste-isa-martensi-ja-miina-tuominen-brinkase-kulaskaik-eestis-vana-sirge-kuulikutalus/
https://seic.ee/vana-sirge-kuulikutalu-old-straight-rabbit-farm-visited-finland/
https://seic.ee/vana-sirge-kuulikutalu-old-straight-rabbit-farm-visited-finland/
https://seic.ee/vana-sirge-kuulikutalu-old-straight-rabbit-farm-visited-finland/
https://seic.ee/vana-sirge-kuulikutalu-old-straight-rabbit-farm-visited-finland/
http://www.kuusikunaturefarm.ee/ENGindex.html
http://www.kuusikunaturefarm.ee/ENGindex.html
mailto:kuusikufarm@gmail.com
http://majatalotorppa.com/
mailto:majatalo@majatalotorppa.com
mailto:majatalo@majatalotorppa.com
https://seic.ee/report-of-the-entrepreneur-exchange-trip-to-majatalo-torppa-finland/
https://seic.ee/report-of-the-entrepreneur-exchange-trip-to-majatalo-torppa-finland/
https://seic.ee/report-of-the-entrepreneur-exchange-trip-to-majatalo-torppa-finland/
https://seic.ee/report-of-the-entrepreneur-exchange-trip-to-majatalo-torppa-finland/
https://seic.ee/entrepreneurs-exchange-report-kuusiku-naturefarm-from-lahemaa-national-park-region-hosting-2-guests-from-south-east-of-finland/
https://seic.ee/entrepreneurs-exchange-report-kuusiku-naturefarm-from-lahemaa-national-park-region-hosting-2-guests-from-south-east-of-finland/
https://seic.ee/entrepreneurs-exchange-report-kuusiku-naturefarm-from-lahemaa-national-park-region-hosting-2-guests-from-south-east-of-finland/
https://seic.ee/entrepreneurs-exchange-report-kuusiku-naturefarm-from-lahemaa-national-park-region-hosting-2-guests-from-south-east-of-finland/
https://seic.ee/entrepreneurs-exchange-report-kuusiku-naturefarm-from-lahemaa-national-park-region-hosting-2-guests-from-south-east-of-finland/
https://seic.ee/entrepreneurs-exchange-report-kuusiku-naturefarm-from-lahemaa-national-park-region-hosting-2-guests-from-south-east-of-finland/
https://seic.ee/entrepreneurs-exchange-report-kuusiku-naturefarm-from-lahemaa-national-park-region-hosting-2-guests-from-south-east-of-finland/
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3. Arma Ratsatlu  

Mare Klame  

http://www.armaratsa-
talu.ee/index.php?lang=en 

 

armaratsatalu@gmail.com 

372 53403806 

Rurja küla Vihula vald Lääne-
Virumaa 

 

Arenduskoda, Eesti 

  

 

Hyvinvoiva Hevonen 

Sanna Puonti  

http://www.hyvinvoiva-
hevonen.fi/index.html 

hyvinvoiva-
hevonen@gmail.com 

Hiirosenmäentie 33, Sivatti, 
Hamina  

 

Sepra, Soome  

 

 

 

Hobused ja turism 

 

22.–24.05.2017 

8.–10.09.2017  

 

Jätkavad koostööd 

 

https://seic.ee/visiting-
arma-riding-farm-in-es-
tonia/ 

https://seic.ee/koge-
muste-vahetuse-reis-
soome-22-24-5-2017/  

4.  Jaanioja`s handicraft 
farm(Jaanioja Mõis OÜ) 

Janika Saar 

http://www.jaanioja.ee/ 

jaanioja@gmail.com 

+372 56470187 

Jaanioja 2, Võsu, Lääne-Viru-
maa  

 

Arenduskoda, Eesti 

 

Trademark Hupakko 

Jaana Klami  

 

jaana.klami@gmail.com 

+358 400666042 

 

Sepra, Soome 

 

  

 

Käsitöö 

 

16.–19.04.2017 

25.–28.08.2017 

 

Jätkavad koostööd 

 

https://seic.ee/jaanioja
s-exchange-trip-to-lo-
viisa-finland/ 

https://seic.ee/a-report-
by-jaanioja-handicraft-
farms-hostess-jaanika-
saar-about-hosting-
guests-from-finland/ 

 

5.  Anija Mõis , Janne Kallak-
maa 

https://anijamois.ee/ 

anijamois@anija.ee  

372 55534368 

 

NGO Liel. Barons 

Zanda Zariņa 

lielbarons@gmail.com 

+37128758947 

 

Lielupe Rural Partnership  

Mõisaturism 

 

11.–13.08.2018  

5.–6.11.2018  

 

Jätkavad koostööd 

http://www.armaratsatalu.ee/index.php?lang=en
http://www.armaratsatalu.ee/index.php?lang=en
mailto:armaratsatalu@gmail.com
http://www.hyvinvoivahevonen.fi/index.html
http://www.hyvinvoivahevonen.fi/index.html
mailto:hyvinvoivahevonen@gmail.com
mailto:hyvinvoivahevonen@gmail.com
https://seic.ee/visiting-arma-riding-farm-in-estonia/
https://seic.ee/visiting-arma-riding-farm-in-estonia/
https://seic.ee/visiting-arma-riding-farm-in-estonia/
https://seic.ee/kogemuste-vahetuse-reis-soome-22-24-5-2017/
https://seic.ee/kogemuste-vahetuse-reis-soome-22-24-5-2017/
https://seic.ee/kogemuste-vahetuse-reis-soome-22-24-5-2017/
http://www.jaanioja.ee/
mailto:jaanioja@gmail.com
mailto:jaana.klami@gmail.com
https://seic.ee/jaaniojas-exchange-trip-to-loviisa-finland/
https://seic.ee/jaaniojas-exchange-trip-to-loviisa-finland/
https://seic.ee/jaaniojas-exchange-trip-to-loviisa-finland/
https://seic.ee/a-report-by-jaanioja-handicraft-farms-hostess-jaanika-saar-about-hosting-guests-from-finland/
https://seic.ee/a-report-by-jaanioja-handicraft-farms-hostess-jaanika-saar-about-hosting-guests-from-finland/
https://seic.ee/a-report-by-jaanioja-handicraft-farms-hostess-jaanika-saar-about-hosting-guests-from-finland/
https://seic.ee/a-report-by-jaanioja-handicraft-farms-hostess-jaanika-saar-about-hosting-guests-from-finland/
https://seic.ee/a-report-by-jaanioja-handicraft-farms-hostess-jaanika-saar-about-hosting-guests-from-finland/
https://anijamois.ee/
mailto:anijamois@anija.ee
mailto:lielbarons@gmail.com
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LAG East-Harju Partnership 

Eesti 

 

 

Läti 

 

 

 

https://seic.ee/zanda-
zarina-lielvircava-moi-
sast-latist-kulaskaik-
anija-moisa/ 

https://seic.ee/et/anija-
moisarahvas-kulastas-
lielvircava-ja-abguntse-
moisa-latis/ 

 

6. Vaksali Trahter Ahto Neidek  

http://www.onnela.ee/ 

vaksalitrahter@gmail.com 

372 56506858  

 

Arenduskoda, Eesti  

 

SIA "Viesu Līči" 

Jolanta Jansone 

senlici@inbox.lv  

 

37 129 106 624 

 

Lielupe Rural Partnership  

Läti 

Turism ja toitlustus 

 

26.–28.03.2018 

19.–20.10.2018  

 

Hoiavad ühendust 

https://seic.ee/vaksali-
trahteri-kulaskaik-lati-
ettevottesse-senlici-ho-
telli-lielupe-koostoopiir-
konda/ 

https://seic.ee/et/sia-
viesu-lici-inimeste-ku-
laskaik-onnela-kulalis-
temajja/ 

 

 

7. Vildi villa (https://www.fa-
cebook.com/VildiVilla/ 

 
vildivilla.maia@gmail.com 
372 56273744 (Maia) 

 

LAG East-Harju Partnership 

Eesti 

 

Klamilan Seutu RY 
(http://klamila.fi/ ) 

 

klamilanseutu@pp.inet.fi 

Heli Varjakosken +358 500 
844547 

 

Sepra Soome 

Kogukonna arenda-
mine ja teenused 

 

26.–28.02.2018 

7.–9.07.2018 

 

Hoiavad ühendust  

 

https://seic.ee/visiting-
vildivilla-in-estonia/ 

https://seic.ee/zanda-zarina-lielvircava-moisast-latist-kulaskaik-anija-moisa/
https://seic.ee/zanda-zarina-lielvircava-moisast-latist-kulaskaik-anija-moisa/
https://seic.ee/zanda-zarina-lielvircava-moisast-latist-kulaskaik-anija-moisa/
https://seic.ee/zanda-zarina-lielvircava-moisast-latist-kulaskaik-anija-moisa/
https://seic.ee/et/anija-moisarahvas-kulastas-lielvircava-ja-abguntse-moisa-latis/
https://seic.ee/et/anija-moisarahvas-kulastas-lielvircava-ja-abguntse-moisa-latis/
https://seic.ee/et/anija-moisarahvas-kulastas-lielvircava-ja-abguntse-moisa-latis/
https://seic.ee/et/anija-moisarahvas-kulastas-lielvircava-ja-abguntse-moisa-latis/
http://www.onnela.ee/
mailto:vaksalitrahter@gmail.com
mailto:senlici@inbox.lv
https://seic.ee/vaksali-trahteri-kulaskaik-lati-ettevottesse-senlici-hotelli-lielupe-koostoopiirkonda/
https://seic.ee/vaksali-trahteri-kulaskaik-lati-ettevottesse-senlici-hotelli-lielupe-koostoopiirkonda/
https://seic.ee/vaksali-trahteri-kulaskaik-lati-ettevottesse-senlici-hotelli-lielupe-koostoopiirkonda/
https://seic.ee/vaksali-trahteri-kulaskaik-lati-ettevottesse-senlici-hotelli-lielupe-koostoopiirkonda/
https://seic.ee/vaksali-trahteri-kulaskaik-lati-ettevottesse-senlici-hotelli-lielupe-koostoopiirkonda/
https://seic.ee/et/sia-viesu-lici-inimeste-kulaskaik-onnela-kulalistemajja/
https://seic.ee/et/sia-viesu-lici-inimeste-kulaskaik-onnela-kulalistemajja/
https://seic.ee/et/sia-viesu-lici-inimeste-kulaskaik-onnela-kulalistemajja/
https://seic.ee/et/sia-viesu-lici-inimeste-kulaskaik-onnela-kulalistemajja/
https://www.facebook.com/VildiVilla/
https://www.facebook.com/VildiVilla/
mailto:vildivilla.maia@gmail.com
mailto:vildivilla.maia@gmail.com
http://klamila.fi/
mailto:klamilanseutu@pp.inet.fi
https://seic.ee/visiting-vildivilla-in-estonia/
https://seic.ee/visiting-vildivilla-in-estonia/
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8. Tori Jõesuu Siidri- ja Veini-
talu  

Karmo Haas, 

siidritalu@gmail.com 

372 37256691744 

 

Green Riverland Partnership, 
Eesti 

 

Aizputes vīna darītava  

Mārtiņš Sants 

martins.sants@gmail.com 

37 126 397 949.  

 

Liepaja Partnership, Läti 

 

Veini ja siidri toot-
mine 

 

14.–16.02.2018 

1.–3.03.2018. 

 

Hoiavad ühendust  

 

https://seic.ee/entrep-
reneurs-get-new-ideas/ 

https://seic.ee/lati-et-
tevotjad-kulas-roheli-
sel-joemaal/ 

 

https://seic.ee/uznemej
i-gust-jaunas-idejas/ 

 

9.  

MTÜ Kogukonnakeskus , 

Katrin Kull kat-
rin@dreamers.ee  

 

Arenduskoda, Eesti 

Farm "Ābelītes" Nils Beik-
manis nils.beikma-
nis@gmail.com 

 

Lielupe Rural Partnership, 
Läti 

Veini ja siidri toot-
mine 

 

16. 02.2018 

 

Hoiavad ühendust 

https://seic.ee/lati-et-
tevotjad-kulas-roheli-
sel-joemaal/ 

 

10. Aleksandra Pohjala hieno-
vaatturi@gmail.com 

 

http://www.haminanhywa-
tasukkaat.fi/ 

  

http://www.aleksandra-
pohjola.fi/ 

 

NGO Liel. Barons 

Zanda Zariņa 

lielbarons@gmail.com 

+37128758947 

 

Lielupe Rural Partnership  

Läti 

 

Turism, ajaloolised 
rõivad 

 

6.–8.08.2018  

3.–6.10.2018 

 

Jätkavad koostööd  

 

mailto:siidritalu@gmail.com
mailto:martins.sants@gmail.com
https://seic.ee/entrepreneurs-get-new-ideas/
https://seic.ee/entrepreneurs-get-new-ideas/
https://seic.ee/lati-ettevotjad-kulas-rohelisel-joemaal/
https://seic.ee/lati-ettevotjad-kulas-rohelisel-joemaal/
https://seic.ee/lati-ettevotjad-kulas-rohelisel-joemaal/
mailto:katrin@dreamers.ee
mailto:katrin@dreamers.ee
mailto:nils.beikmanis@gmail.com
mailto:nils.beikmanis@gmail.com
https://seic.ee/lati-ettevotjad-kulas-rohelisel-joemaal/
https://seic.ee/lati-ettevotjad-kulas-rohelisel-joemaal/
https://seic.ee/lati-ettevotjad-kulas-rohelisel-joemaal/
mailto:hienovaatturi@gmail.com
mailto:hienovaatturi@gmail.com
http://www.haminanhywatasukkaat.fi/
http://www.haminanhywatasukkaat.fi/
http://www.aleksandrapohjola.fi/
http://www.aleksandrapohjola.fi/
mailto:lielbarons@gmail.com


 

  

21 

 

Sepra, Soome 

 

https://seic.ee/visiting-
zanda-zarina-in-jel-
gava-latvia-4-6-10-
2018/ 

 

11. Klaara-Manni OÜ/Klaara-
Manni Puhke- ja seminari-
keskus Katrin ja Kadi 
Ruumet katrin@klaara-
manni.ee 

 +372 56457745 

http://www.klaaramanni.ee/ 

 

Green Riverland Partnership , 
Eesti 

. 

 

SIA EVI&JO  

Evija Kopštāle  

evija@lrp.lv  

+371 29119051 

 

Liepaja Partnership, Läti 

Maaturism, kohalik 
toit 

 

14.–16.02.2018 

1.–3.03.2018. 

 

Hoiavad ühendust 

 

https://seic.ee/entrep-
reneurs-get-new-ideas/ 

https://seic.ee/lati-et-
tevotjad-kulas-roheli-
sel-joemaal/ 

https://seic.ee/uznemej
i-gust-jaunas-idejas/ 

https://seic.ee/tris-
pieredzes-apmainas-
stasti/ 

 

12. Osuuskunta Heinämukka  

Piia Viljasuo 

piia.viljasuo@gmail.com 

+35840 7206692 

 

SEPRA, Soome 

Farm "Bētras"  

Maija Grosa 

maija.grosa@betras.lv 

+37129375418 

http://www.betras.lv/ 

 

Lielupe Rural Partnership, 
Läti 

 

 

Marjad 

 

26.–28.02.2018 

 

Jätkavad koostööd 

13. Takatalo ja Tompuri Oy 

Mikko Suur-Uski 

Veldi ja Tütred OÜ  

Ulvar Veldi 

Väikeõlle pruulikoda 

 

https://seic.ee/visiting-zanda-zarina-in-jelgava-latvia-4-6-10-2018/
https://seic.ee/visiting-zanda-zarina-in-jelgava-latvia-4-6-10-2018/
https://seic.ee/visiting-zanda-zarina-in-jelgava-latvia-4-6-10-2018/
https://seic.ee/visiting-zanda-zarina-in-jelgava-latvia-4-6-10-2018/
mailto:katrin@klaaramanni.ee
mailto:katrin@klaaramanni.ee
http://www.klaaramanni.ee/
mailto:evija@lrp.lv
https://seic.ee/entrepreneurs-get-new-ideas/
https://seic.ee/entrepreneurs-get-new-ideas/
https://seic.ee/lati-ettevotjad-kulas-rohelisel-joemaal/
https://seic.ee/lati-ettevotjad-kulas-rohelisel-joemaal/
https://seic.ee/lati-ettevotjad-kulas-rohelisel-joemaal/
https://seic.ee/uznemeji-gust-jaunas-idejas/
https://seic.ee/uznemeji-gust-jaunas-idejas/
https://seic.ee/tris-pieredzes-apmainas-stasti/
https://seic.ee/tris-pieredzes-apmainas-stasti/
https://seic.ee/tris-pieredzes-apmainas-stasti/
mailto:piia.viljasuo@gmail.com
mailto:maija.grosa@betras.lv
http://www.betras.lv/
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mikko.suuruski@gmail.com 

+358 401626562 

 

SEPRA, Soome 

 

velditytred@gmail.com 

 372 56612001 

 

Arenduskoda, Eesti 

2.–4. 05.2018 

 

Hoiavad ühendust 

 

https://seic.ee/a-
brewer-from-lahemaa-
visited-a-brewer-in-fin-
land/  

 

14.  Sofijas laivas  

Turaids Sefers 

info@sofijaslaivas.lv 

+0037129339677 

 

Liepaja Partnership,Läti 

Viis Aastaaega OÜ  

Aivar Ruukel 

aivar.ruukel@gmail.com 

+372 5061896 

http://eesti.soomaa.com/ 

 

Green Riverland Partnership 
Eesti 

 

Loodusturism, ka-
nuude rentimine 

 

23.–25.09.2018  

27.–28.11.2018 

 

Jätkavad koostööd 

 

https://seic.ee/seic-
project-exchange-of-
soomaa-com-and-sofi-
jas-laivas/ 

 

15.  Miesai un garam (Latvian 
sauna) 

Lienīte Vītiņa_Zustrupa 

miesaiungaram@gmail.com 

+371 26858656 

 

Lielupe Rural Partnership , 
Läti 

  

Elujõud OÜ/Energia talu 

Aivar Siim 

info@energiatalu.ee 

+3725106193 

TIIU SIIM +372 518 5151 

http://www.energiatalu.ee/EN/ 

 

Green Riverland Partnership 
Eesti 

 

  

Sauna turism 

 

1.–3.08.2018  

3.–5.08.2018 

 

Jätkavad koostööd  

 

https://seic.ee/what-is-
latvian-pirts-sauna/ 

https://seic.ee/energy-
farm-visited-collea-
gues-in-latvia-miesai-
un-garam/ 

 

mailto:mikko.suuruski@gmail.com
mailto:velditytred@gmail.com
https://seic.ee/a-brewer-from-lahemaa-visited-a-brewer-in-finland/
https://seic.ee/a-brewer-from-lahemaa-visited-a-brewer-in-finland/
https://seic.ee/a-brewer-from-lahemaa-visited-a-brewer-in-finland/
https://seic.ee/a-brewer-from-lahemaa-visited-a-brewer-in-finland/
mailto:info@sofijaslaivas.lv
mailto:aivar.ruukel@gmail.com
http://eesti.soomaa.com/
https://seic.ee/seic-project-exchange-of-soomaa-com-and-sofijas-laivas/
https://seic.ee/seic-project-exchange-of-soomaa-com-and-sofijas-laivas/
https://seic.ee/seic-project-exchange-of-soomaa-com-and-sofijas-laivas/
https://seic.ee/seic-project-exchange-of-soomaa-com-and-sofijas-laivas/
mailto:miesaiungaram@gmail.com
mailto:info@energiatalu.ee
http://www.energiatalu.ee/EN/
https://seic.ee/what-is-latvian-pirts-sauna/
https://seic.ee/what-is-latvian-pirts-sauna/
https://seic.ee/energy-farm-visited-colleagues-in-latvia-miesai-un-garam/
https://seic.ee/energy-farm-visited-colleagues-in-latvia-miesai-un-garam/
https://seic.ee/energy-farm-visited-colleagues-in-latvia-miesai-un-garam/
https://seic.ee/energy-farm-visited-colleagues-in-latvia-miesai-un-garam/
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16. OÜ Karjamõisa 

Enn Kuslap 

https://www.fa-
cebook.com/karjamoisa/ 

enn@karjamoisa.ee  

372 5186428 

 

Green Riverland Partnership  

Eesti 

 

SC Grand  

 https://scgrand.lv  

Inese Meļķe 

siascgrand@inbox.lv 

37129341784 

 

Liepaja Partnership, Läti 

 

 

Lihatööstus 

 

12.–14.09.2018 

 

Hoiavad ühendust 

 

https://seic.ee/et/lati-li-
hatootlejad-kar-
jamoisa-lihatoostuses-
parnumaal/ 

 

17. Heiki Kruusalu , Mardikate 
OÜ, Mardi talu, Kehra küla, 
Anija vald 

ja Rünni Viri Harjumaa 

 

 

LAG East-Harju Partnership 

Eesti 

 

Baiba Tikuma batipro-
jekti@gmail.com  

37 126 446 701 

 

Liepaja Partnership, Läti 

 

Ja  

Beekeeping farm "Līga me-
dus" 

Līga Pridāne 

ligasmedus@gmail.com 

371 26189710 

 

Lielupe Rural Partnership  

Läti 

 

Mesindus 

 

6.–8.11.2018 

 

Jätkavad koostööd 

 

https://seic.ee/et/lati-
mesindust-uudistamas/ 

18. Männituka talu - Männituka 
farm  

Maiu Saare  

saaremaiu@gmail.com  
+372 53489965  

 

 

Green Riverland Partnership 

Heikkilän juustola 
www.juustola.com 

Annika Heikkilä 

heikkila@juustola.fi 

358 443399904 

 

Pirkan-Helmi, Soome 

Piimafarm, juustu 
tootmine 

 

24.–26.09.2018 

Hoiavad ühendust 

 

https://seic.ee/et/man-
nituka-talu-kulastas-

https://www.facebook.com/karjamoisa/
https://www.facebook.com/karjamoisa/
mailto:enn@karjamoisa.ee
https://scgrand.lv/
mailto:siascgrand@inbox.lv
mailto:batiprojekti@gmail.com
mailto:batiprojekti@gmail.com
mailto:ligasmedus@gmail.com
https://seic.ee/et/lati-mesindust-uudistamas/
https://seic.ee/et/lati-mesindust-uudistamas/
http://www.juustola.com/
mailto:heikkila@juustola.fi
https://seic.ee/et/mannituka-talu-kulastas-heikkila-juustutalu-soomes/
https://seic.ee/et/mannituka-talu-kulastas-heikkila-juustutalu-soomes/
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Eesti  

 

heikkila-juustutalu-soo-
mes/ 

19. Kogukonnakeskus MTÜ 

Katrin Kull 

katrin@dreamers.ee 

372 5092108 

 

Arenduskoda, Eesti 

ZOOVILLA ZANE GUSTA 
z.timbra@gmail.com 

https://www.fa-
cebook.com/LavenderVillaLV/ 

+371 25608806 
Lavendli kasvatus, lavendli 
tooted  

 

Liepaja, Läti 

 

 

Ürdid  

 

14.–16.02.2018 

1.–3.03.2018. 

 

Hoiavad ühendust 

 

https://seic.ee/entrep-
reneurs-get-new-ideas/ 

 

https://seic.ee/lati-et-
tevotjad-kulas-roheli-
sel-joemaal/ 

 

https://seic.ee/uznemej
i-gust-jaunas-idejas/ 

 

https://seic.ee/tris-
pieredzes-apmainas-
stasti/ 

 

20.  “Everol” Ltd.  

Recreation center “Tirelu 

stalli” (Stables of Tireli)  

Lielupe , Läti 

Ülearu hobuse- ja turismi-
talu 

 

Kaili Allmägi 

Ülearu  

372 5099231 

kailiallmagi@gmail.com 

 

Arenduskoda, Eesti 

 

 

Hobused 

 

30.10.–1.11.2018  

29.–20.11.2018 

 

Hoiavad ühendust 

 

https://seic.ee/horseri-
ding-and-tourism-ex-
changes-between-es-
tonia-and-latvia/ 

https://seic.ee/et/mannituka-talu-kulastas-heikkila-juustutalu-soomes/
https://seic.ee/et/mannituka-talu-kulastas-heikkila-juustutalu-soomes/
mailto:katrin@dreamers.ee
mailto:GUSTA%20z.timbra@gmail.com
mailto:GUSTA%20z.timbra@gmail.com
https://www.facebook.com/LavenderVillaLV/
https://www.facebook.com/LavenderVillaLV/
https://seic.ee/entrepreneurs-get-new-ideas/
https://seic.ee/entrepreneurs-get-new-ideas/
https://seic.ee/lati-ettevotjad-kulas-rohelisel-joemaal/
https://seic.ee/lati-ettevotjad-kulas-rohelisel-joemaal/
https://seic.ee/lati-ettevotjad-kulas-rohelisel-joemaal/
https://seic.ee/uznemeji-gust-jaunas-idejas/
https://seic.ee/uznemeji-gust-jaunas-idejas/
https://seic.ee/tris-pieredzes-apmainas-stasti/
https://seic.ee/tris-pieredzes-apmainas-stasti/
https://seic.ee/tris-pieredzes-apmainas-stasti/
mailto:kailiallmagi@gmail.com
https://seic.ee/horseriding-and-tourism-exchanges-between-estonia-and-latvia/
https://seic.ee/horseriding-and-tourism-exchanges-between-estonia-and-latvia/
https://seic.ee/horseriding-and-tourism-exchanges-between-estonia-and-latvia/
https://seic.ee/horseriding-and-tourism-exchanges-between-estonia-and-latvia/
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21. Lolita Duge`s "House of 
mint" –  

http://www.visit.jel-
gava.lv/en/sightseeing/crafts-
and-farms/item/3422-lolitas-
duge-s-house-of-mint  

Lolita Duge lolita.duge@in-
box.lv 

+371 26394062 

 

Lielupe , Läti 

Magasimaa talu 

Katrin Potter 

katrin.potter@gmail.com 
www.magasimaa.weebly.com 
tel.+372 56999573 

 

Arenduskoda, Eesti 

Ürdid 

 

26.–28.06.2018 

21.–23.08.2018 

 

Jätkavad koostööd 

 

https://seic.ee/adven-
ture-at-lahemaa-lat-
est-exchange-2018/ 

https://seic.ee/food-
beverages-history-es-
tonians-and-latvians-
successful-exchange/ 

 

22. Piesta Kuusikaru farm 

Külli Eller 

372 5089589  

kylli@kuusikaru.eu 

 

Green Riverland Partnership  

Eesti 

Osuuskunta Heinämukka  

Piia Viljasuo 

piia.viljasuo@gmail.com 

+35840 7206692 

 

Leader Sepra  

Soome 

 

Marjad 

 

10.07.2018 

 

Jätkavad koostööd 

 

 

23. Piesta Kuusikaru farm 

Külli Eller 

372 5089589  

kylli@kuusikaru.eu 

 

Green Riverland Partnership  

Eesti 

Barndavini (Lvdestilati) 

 Jolanta Lapina , tel. +371 
26544243.  

 

Lielupe Rural Partnership 

Läti 

Mahlad, joogid 

  

07.2018  

12.–14.08.2018 

 

Jätkavad koostööd 

 

https://seic.ee/eesti-ja-
lati-joogitootjate-
koostoo-edendamine/  

http://www.visit.jelgava.lv/en/sightseeing/crafts-and-farms/item/3422-lolitas-duge-s-house-of-mint
http://www.visit.jelgava.lv/en/sightseeing/crafts-and-farms/item/3422-lolitas-duge-s-house-of-mint
http://www.visit.jelgava.lv/en/sightseeing/crafts-and-farms/item/3422-lolitas-duge-s-house-of-mint
http://www.visit.jelgava.lv/en/sightseeing/crafts-and-farms/item/3422-lolitas-duge-s-house-of-mint
mailto:lolita.duge@inbox.lv
mailto:lolita.duge@inbox.lv
https://seic.ee/adventure-at-lahemaa-lat-est-exchange-2018/
https://seic.ee/adventure-at-lahemaa-lat-est-exchange-2018/
https://seic.ee/adventure-at-lahemaa-lat-est-exchange-2018/
https://seic.ee/food-beverages-history-estonians-and-latvians-successful-exchange/
https://seic.ee/food-beverages-history-estonians-and-latvians-successful-exchange/
https://seic.ee/food-beverages-history-estonians-and-latvians-successful-exchange/
https://seic.ee/food-beverages-history-estonians-and-latvians-successful-exchange/
mailto:kylli@kuusikaru.eu
mailto:kylli@kuusikaru.eu
https://seic.ee/eesti-ja-lati-joogitootjate-koostoo-edendamine/
https://seic.ee/eesti-ja-lati-joogitootjate-koostoo-edendamine/
https://seic.ee/eesti-ja-lati-joogitootjate-koostoo-edendamine/
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24. Osuuskunta Villapakka, 
(Villapakka Cooperative) 

 

Sanni Hallanvaara 

sanni.hallan-
vaara@gmail.com 

+358 400 828073 

Carita Rantala 

osk.villapakka@gmail.com / 
crantala@gmail.com 

+358 400 987189 

 

Linnaseutu 

Soome 

Murueit OÜ  

Katti Muru, 372 5157 725 

katti@murueit.ee  

http://murueit.ee/  

Address: Kesk tee 6, Ardu, 
Kose vald, HARJUMAA 

 

LAG East-Harju Partnership 

Eesti 

 

Käsitöö 

11.–12.10. 018  

 

Hoiavad kontakti, leidis 
vahetuse kaudu uued 
kontaktid. 

 

https://seic.ee/et/mu-
rueit-kohtumas-hame-
piirkonna-kasitooliste-
ja-ettevotetega/ 

 

25. Lobimuuseum 

Andres Kaljusalu  

 

Arenduskoda  

Eesti 

Barndavini (Lvdestilati) 

Jolanta Lapina , tel. +371 
26544243.  

Lielupe Rural Partnership 

Läti  

 

Turism 

 

26–28.06.2018 

 

Hoiavad kontakti 

 

https://seic.ee/adven-
ture-at-lahemaa-lat-
est-exchange-2018/ 

https://seic.ee/food-
beverages-history-es-
tonians-and-latvians-
successful-exchange/ 

 

 

  

mailto:sanni.hallanvaara@gmail.com
mailto:sanni.hallanvaara@gmail.com
mailto:crantala@gmail.com
mailto:katti@murueit.ee
http://murueit.ee/
https://seic.ee/et/murueit-kohtumas-hame-piirkonna-kasitooliste-ja-ettevotetega/
https://seic.ee/et/murueit-kohtumas-hame-piirkonna-kasitooliste-ja-ettevotetega/
https://seic.ee/et/murueit-kohtumas-hame-piirkonna-kasitooliste-ja-ettevotetega/
https://seic.ee/et/murueit-kohtumas-hame-piirkonna-kasitooliste-ja-ettevotetega/
https://seic.ee/adventure-at-lahemaa-lat-est-exchange-2018/
https://seic.ee/adventure-at-lahemaa-lat-est-exchange-2018/
https://seic.ee/adventure-at-lahemaa-lat-est-exchange-2018/
https://seic.ee/food-beverages-history-estonians-and-latvians-successful-exchange/
https://seic.ee/food-beverages-history-estonians-and-latvians-successful-exchange/
https://seic.ee/food-beverages-history-estonians-and-latvians-successful-exchange/
https://seic.ee/food-beverages-history-estonians-and-latvians-successful-exchange/
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Lisa 2 Ülevaate LEADER projektides osalevate ettevõtjate ootustest tulevikus.  

Loend on koostatud 26. jaanuaril 2019 Olustveres.  

Mida ettevõtjad tegevusgrupilt (KTG) ootavad: 

- KTGde poolt regulaarselt korraldada nii kohalikele kui turismiteenuste pakkujatele ja vä-

lispartneritele kohaliku toidu päevi. 

- tegevusgrupi poolt pakutuavad tegevused ühisturunduseks 

- Ettevõtlusega alustavate noorte ettevõtjate mentorlus (mentorid naaberriikide maapiir-

kondadest).  

- Praktiliste koolituste/töötubade korraldamine naaberriikides samalaadse ettevõtlusega 

tegelejatele, näiteks: mesindus, küpsetamine jne.  

- “Avatud uste päevade” sarnaseid üritusi. Eestis on juulis “Avatud talude päevad” üle kogu 

Eesti. Kutsuda partnereid neil osalema. 

- Õppida innovaatilist lähenemist maapiirkondades läbi olemasolevate näidete 

- Jätkuvalt on vajadus rahvusvahelise koostööprojekti järele, mida koordineeriks kohalik 

KTG.  

- Tagasiside raportid peaksid olema kohaliku KTG poolt ette antud valmis struktuuriga, näi-

teks õppereisi raport jne. See võimaldab õigeaegselt osalejatelt sisulist tagasisidet saada.  

- Regulaarseid õppereise kohalike KTG piirkondadesse ning naaber KTG piirkondadesse.  

- Mikro- ja väikeettevõtjate toetamine ekspordiinformatsiooniga, näiteks koostööpart-

nerite kohtumised jne.  

- Paremad lingid ja kontaktid kohalikelt KTG, kohalike uudiste ja alternatiivettevõtete kohta.  

- Heade näidete tutvustamine meie naaberriikidele.  

- Kohaliku kultuuri tutvustamine. (Ettevõtjatele vajalik oma toodete eksportimisel.)  

- Õppereisid eksporditurgudele – Soome, USA jt. 

- Äriseminarid – turundus, eksport, müük. 

- Regulaarsed kokkusaamised ettevõtjatega.  

- Toetada ettevõtjate mõttemalli muutmist – konkureerimiselt koostööle.  
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- Null raiskamine – ehk säästev ettevõtlus. 

- Koostöövõimaluste reklaamimine ja esitlemine kohalikele ettevõtetele.  

- Käesoleva projekti tulemusena sündinud veebiplatvormi toimivana hoidmine.  

- KTG peaksid püüdma mõjutada määruseid ja regulatsioone, mis puudutavad väikeette-

võtlust maal.  

- Seiklustegevused.  

- Degustatsiooni-päevareisid. 

- Probleemidele lahenduste otsimine, et olla kursis piirkonnas toimuvaga.  

- Vähem paberitööd projekti vältel (raportid, aruandlus) 

- Kuidas kirjutada projekti – vajalik nõustamine.  

- Koostöös peab olema ka meelelahutuslik pool, et inimestel oleks hea koos olla.  

- Infoõhtud.  

- Uute tehnoloogiate info.  

- Ajurünnakuid uute tegvuste väljaselgitamisel.  

- Keeleoskuse arendamine läbi rahvusvahelise koostöö. 
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