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Lõuna-Eesti teekonna “Elu kahe maailm piiril” 
suveniiride kriteeriumid ja konkursitingimused 

 
Suveniirid peavad olema kooskõlas teekonna “Elu kahe maailma piiril” väärtustega: 

 Hästihoitud loodus 
 Mitmekülgne kultuuripärand ja rahvuslikud traditsioonid 
 Kohalik toit 
 Ehedad ja naturaalsed tooted 
 Säästev ja jätkusuutlik elustiil 
 Tervis ja aktiivne puhkus 
 Innovaatiline väikeettevõtlus 

Suveniiride kriteeriumid 
 

1. kategooria: kohalik käsitöö- või toidutoode, mis: 
• jutustab loo kollase akna piirkonnast 

• sünnib käsitööna või väiketootmises 

• on valminud kohalikust ja puhtast toorainest 

• on valminud taaskasutatud ja keskkonnasõbralikest materjalidest. 

Tootele võib olla lisatud teekonna “Elu kahe maailma piiril” sümboolika (logo).  

 
2. kategooria: masstoodanguna valmiv suveniir, mis: 

• jutustab loo kollase akna piirkonnast 

• eksponeerib nutikal viisil akende läheduses asuvaid objekte 

• on kvaliteetne ja ilusa väljanägemisega.  

Tootele võib olla lisatud teekonna “Elu kahe maailma piiril” sümboolika (logo).  

 

Suveniiride ostjad: 

Peamisteks suveniiride ostjateks on teekonna “Elu kahe maailma piiril” külastajad: 
• individuaalturistid, noored 15-25, pereturistid, grupiekskursioonid Eestist ja 

mujalt, kooliekskursioonid; 
• õppereisidel viibivad organisatsioonid, ettevõtted, Leader tegevusgrupid 

Eestist ja mujalt; 
• Lõuna-Eesti ettevõtted, KOVid, muud organisatsioonid, kes kingivad 

suveniire oma partneritele ning viivad esinduskingitusteks ja kasutavad 
erinevatel sündmustel inimeste, organisatsioonide tunnustamiseks. 

 
Suveniiride orienteeruvad hinnaklassid: 

• kuni 5 eurot 
• 5-15 eurot 
• 15-25 eurot 
• üle 25 euro. 
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Konkursitingimused 
 
 Keda ootame osalema? 

• Piirkonna käsitöölisi ja toidutootjaid 
• Reklaamkingitusi müüvaid ettevõtteid, disainibüroosid, kunsti- ja kutsekoole. 

 
Tähtaeg: 06. mai 2014 kell 16.00 
 
Tähtajaks tuleb esitada: 
Eraldi kategooriates toodud väärtustele vastavad toodete näidised (prototüübid) koos 
hinnakalkulatsiooniga võimalike erinevate tootmismahtude korral.  
Hinnakalkulatsioonid palume esitada järgmiselt: 
Toote nimetus Hind ilma KM/ 

10 tk 
Hind ilma KM/ 
50 tk 

Hind ilma KM/ 
100 tk 

Hind ilma KM/ 
500 tk 

Näide: vilditud 
meene 

6 eurot/tk 5 eurot/tk 4 eurot/tk 2 eurot/tk 

Samuti palume välja tuua maksimaalse tootmismahu ühes kuus iga toote kohta. 
Tootele peab oleme juurde lisatud lugu, legend. Soovitatav on lisada tootele pakend. 
 
Eelistatud on piirkonna käsitöölisi ühendavate võrgustike, organisatsioonide 
ühispakkumine. Võrgustikke ühendavad organisatsioonid peavad olema hiljem 
võimelised korraldama toodete tellimise, müügi ja transpordiga seonduva. 
 
Suveniiride esitamise viis ja koht: 
 
Suveniiri(de) näidised tuleb esitada kohaliku tegevusgrupi büroosse hiljemalt 
06.05.2014 kell 16.00. Suveniirid võib edastada ka postiga ning kulleriga. Juurde 
tuleb lisada tootja nimi, aadress ja telefoninumber. 
 
Konkursile oma tööd esitades kinnitab osaleja, et ta aktsepteerib kõiki 
konkursitingimusi ja ei oma mistahes pretensioone konkursi korraldaja suhtes. Ühtlasi 
annab töö esitaja nõusoleku oma nime ja konkursile esitatud töö avaldamiseks 
meedias, reklaamides, näitustel jt kohtades ilma talle selle eest täiendavat tasu 
maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata. Konkursile töö esitamisel tagatakse 
tootjale soovi korral anonüümsus.  
 
Komisjoni liikmed on järgmiste organisatsioonide esindajad: 
 
1. Põlvamaa Partnerluskogu 
2. Valgamaa Partnerluskogu  
3. Piiriveere Liider 
4. Tartumaa Arendusselts 
5. Võrumaa Partnerluskogu 
6. EAS  
7. SA LET  
8. Maaturism 
9. National Geographic Eesti 
10. Valga linn 
11. Jõgevamaa Koostöökogu, 

Peipsimaa Turism, Mustvee linn 
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12. Võrtsjärve SA 
13. Tartu linn 
 
Komisjon valib igast hinnaklassist välja vähemalt 3 toodet. Tootjatega sõlmitakse 
koostöölepingud teekonna “Elu kahe maailma piiril” suveniiride valmistamiseks. Kui 
konkursile ei esitata sobivaid tooteid, siis jätab komisjon endale õiguse valikut mitte 
teha. 
 
Kontaktid ja lisainfo: 
 
Piiriveere Liider 
www.piiriveere.ee, piiriveere@piiriveere.ee 
 
Põlvamaa Partnerluskogu 
www.partnerluskogu.ee, partnerluskogu@polvamaa.ee 
 
Võrumaa Partnerluskogu 
www.voruleader.ee, info@voruleader.ee 
 
Tartumaa Arendusselts 
www.tas.ee, triin@tas.ee 
 
Valgamaa Partnerluskogu 
www.valgaleader.ee, info@valgaleader.ee 
 
Jõgevamaa Koostöökogu 
www.jogevamaa.com, info@jogevamaa.com 
 
Võrtsjärve SA 
www.vortsjarv.ee, kart@vortsjarv.ee 
 
 


