Tarumaa Arendusseltsist ja PRIAst toetuse saanud ning elluviidud projektid
Seisuga 19.06.2018
Taotlemise
Meede
Viitenumber
Taotleja
aasta
1
2016
Meede 1.1 619216781486 ANDRE JUUSTUFARM OSAÜHING

Määratud Makstud Projekti
Lühikirjeldus
summa
summa
seisund
11499
11499
Lõpetatud Projekti raames soetati Andre
Juustufarmi juustukotta juustu
eelpressivann, mis kergendab oluliselt
käsitööna tehtava juustu tegemist.
Projekti tulemusel muutub töö
füüsiliselt oluliselt kergemaks ja töötaja
tervise säästlikumaks, paraneb ka juustu
kvaliteet kuna kaob võimalus töötaja
füüsilisest võimekusest tulenevate
juustuvigade tekkimine, kiireneb juustu
valmistamise protsess, mis võimaldab
suurendada juustukoja toodangu mahtu
umbes kolmandiku võrra.

2

7994,14

Jrk

2016

Meede 1.1 619216781489 OÜ RABAFARM

7994,14

Lõpetatud Projekti raames soetati seadmed ja
sisseseaded ettevõtte
rabarberiistanduse hooldamiseks,
rabarberi kogumiseks, istanduse servas
asuvas käitlemishoones rabarberi ja
rabarberitoodete säilitamiseks,
kaalumiseks, töötlemiseks.
Lisauuendusena hakatakse pakkuma ka
teenuseid. Projektiga täienenud
käitlemisseadmete park ja ruumide
sisseseaded võimaldavad periooditi
rentida ettevõtte jahehoidlat.

3

2016

Meede 1.1 619216781490 MARJAPUU OÜ

17002,49

16424,51

4

2016

Meede 1.1 619216781491 HABEMIKU TALU

37763,53

37763,53

5

2016

Meede 1.2 619216781502 SIHTASUTUS SAADJÄRVE

7166,66

7166,66

Lõpetatud Pakutav teenus on aiasaadusest
naturaalsete mahlade valmistamine:
mahla pressimine, pastöriseerimine ja
pakendamine. Kirjeldatud teenus on hea
võimalus aiaomanikel oma aia saak
(õunad, sõstrad, tikrid, astelpaju marjad,
ploomid, pirnid, kirsid, arooniad jne)
realiseerida ja saada tervislik ja kasulik,
ilma säilitusaineteta ja suhkruta, samas
hästisäiliv toode.
Lõpetatud Projekti tulemusena tekkis piirkonda
vajalik terviklik seadmete komplekt
(veduk ja kogur), millega on võimalik
koguda, vedada ja ladustada võsa ja
muid peenemaid puitmaterjale. Sellest
võidavad enim kohalikud maa- ja
metsaomanikud, KOVid ja RMK.
Lõpetatud Projekti sisuks on koos Jääaja keskuse
administraatorite ja giididega külastajate
tagasiside põhjal välja töötatud
värvimisseina kontseptsiooni loomine
ning teostus. Projekti raames muudeti
ära mittetöötav ehk inimestele väga
vähe huvi pakkuv atraktsioon
“kompimiskastid” ning asendati käelist
tegevust nõudva Eestis ainulaadse
värvimisseinaga.

6

2016

Meede 1.2 619216781503 OSAÜHING KORMORAN KAYAK

14664,8

14664,8

Lõpetatud Projekti eesmärk on majutustegevuse ja
süstakoolituse kvaliteedi parandamine
ning amortiseerunud põhivara asemele
uue kaasaegse vara soetamine. Projekti
elluviimine võimaldas pikendada
majutuse hooaega, muuta
atraktiivsemaks uutele klientidele ja
suurendada klientide rahulolu
pakutavate teenustega.

7

2016

Meede 1.2 619216781504 MITTETULUNDUSÜHING
STELLAARIUM

70000

70000

Lõpetatud Kosmose teemapark „Nähtamatu
nägemine, tundmatu tundmine“ on
kogu pere õppimise, mängimise ja
avastamise keskus. Eesmärgiks oli
muuta kogu observatooriumi ala
atraktiivseks ja harivaks teaduspargiks,
mis pakub põnevust nii suurtele kui
väikestele ja mida saab kasutada lisaks
MTÜ Stellaariumi poolt suure teleskoobi
hoone siseruumides pakutavatele
ekskursioonidele.

8

2016

Meede 1.2 619216781506 SIHTASUTUS SAADJÄRVE

6408

6408

Lõpetatud Projekti eesmärgiks oli uuendada
interaktiivne kogupere „Kalevipoja
kiviheite mäng“, mis on olnud Jääaja
Keskuses külastajate seas populaarne
atraktsioon 4 aastat.

9

2016

Meede 2.1 619216781515 KÜLASELTS KAWERSHOF

4482,88

4458,88

Lõpetatud Projekti käigus paigaldati Kaagvere
staadionile betoonist malelaud nelja
istekohaga, betoonist lauatenniselaud ja
kaks betoonpinki. Projekti oodatav
tulemus on tugev ja aktiivne kogukond,
kes hindab oma kodukohta
mitmekesiste vaba aja veetmise ja
ühistegevuste võimaluste poolest.
Lõpetatud Projekti raames rajati Annikoru külla
männiku metsapargi terviseradade alale
välijõusaal koos laste mänguväljakuga.
Peamine sihtrühm on kohalikud
elanikud, kes soovivad vähemal või
rohkemal moel ennast treenida.

10

2016

Meede 2.1 619216781517 ELVA VALLAVALITSUS

10805,58

10160,86

11

2016

Meede 2.2 619216781532 TARTUMAA PURJESPORDISELTS

11136

11136

Lõpetatud Projektiga soetati Tartumaa
Purjespordiseltsi noortele kaasaegne,
kogu maailmas kasvava populaarsusega
29er tüüpi juunior klassi võistluspaat,
mis loob võimaluse lastepaadist välja
kasvavatele noortele kodukandis
tippspordiga tegelemist jätkata.

12

2017

Meede 1.1 619217782815 OSAÜHING AVI PUUTÖÖKODA

30137,05

27163,68

Lõpetatud Projekti eesmärgiks oli tänapäeva
tipptehnoloogia toomine Eestise, et
täita seni Eestis puuduvat nišši (45º
liitega raamukse tootmine). Soovime
pakkuda maksimaalse kvaliteediga ja
uudsete pinnaprofiilidega mööbliuksi.

13

2017

Meede 1.1 619217782818 PÄIKESERATAS OÜ

4791,5

4791,5

14

2017

Meede 1.1 619217782820 OSAÜHING KAITSMARGER

13338

13338

15

2017

Meede 1.1 619217783136 OÜ L-WOOD

29250

29250

Lõpetatud Päikeseratas OÜ tegeleb taastuvenergia
(päikeseenergia) lahenduste
projekteerimise ja paigaldamisega.
Projektiga soetati vaiade maasse
rammimise seadmed, milledega on
võimalik pakkuda teenust ka allhanke
korras.
Lõpetatud Projekti eesmärgiks oli kaasajastada
Laeval asuv toitlustuskoht, parandada
teenuse kvaliteeti ja arendada
uuendatud majas ka lisateenuseid,
võrreldes praegu pakutava
toitlustusteenusega. Samuti on
eesmärgiks pakkuda võimalikult palju
eestimaist toorainet ning arendada
kohaliku toidu pakkumist. Antud
projektiga kaasajastati köögisisustus, et
oleks valmisolek kvaliteetse
toitlustusteenuse osutamiseks.
Lõpetatud OÜ L-Wood käesoleva projekti raames
osteti uus automaatne küttepuuhalgude
pakkeseade Vepak V1. Projekti
elluviimisega mitmekesistati ja laiendati
ettevõtte tegevusalasid, senisele
metsahindamisele lisandus
kaminapuude tootmine, mis saab
ettevõtte peamiseks
tegevusvaldkonnaks.

16

2017

Meede 2.1 619217782821 MITTETULUNDUSÜHING LUUNJA
VABATAHTLIK JÕEPÄÄSTE

14308,03

14308,03

Lõpetatud Projekti II etapi käigus soetati kai ning
vajalik pääste-ja turvavarustus, et tõsta
veetee turvalisust. Kai ääres pidevalt
seisev päästepaat annab võimaluse
operatiivselt reageerida sündmusele.
Eesmärk on piirkonna elanikele ja
veeteed pidi läbijatele otsingu- ja
päästetegevuse pakkumine koostöös
päästeametiga õnnetusjuhtumi korral.

17

2017

Meede 2.1 619217782825 MTÜ LAEVA VABATAHTLIK
TULETÕRJE SELTS

18497,76

18480,99

Lõpetatud MTÜ Laeva Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi
käsutuses olev garaaž ei vastanud
nõutavatele tingimustele – et uut
päästeautot saada, oli vajalik garaaži
kõrgemaks ehitamine. Vabatahtlike
päästjate olmetingimuste
parandamiseks oli vajalik WC ja
duširuumi väljaehitamine.

18

2017

Meede 2.1 619217782826 MTÜ JAAGO SÕBRAD

14936

14865,59

Lõpetatud Projekti käigus rajati Jaago talu
käsitöömajale kanalisatsioon ja
küttesüsteem ning suurendati hoone
peakaitse nõutud 3x25Ani. Projekti
tegevused võimaldavad Jaago
käsitöötalu regulaarseid kogukondlikke
huviringe tänu köetavale hoonele
talveperioodil läbi viia katkematult ja
takistusteta.

19

2017

Meede 2.2 619217782829 MITTETULUNDUSÜHING LOST
LOOMEMAJANDUS

10762,28

10762,28

Lõpetatud Antud projektiga anti noortele hoogu
aktiivseks tervislikuks liikumiseks
kodukoha looduskaunis õueruumis.
Mitmekesistasime ja kaasajastasime
harrastusliikumist,
kokkusaamisvõimalusi. Atraktiivne
välijõusaal õues annab noortele
võimaluse nii omaalgatusel
treenimiseks, kui ka ühistegevusteks.

20

2017

Meede 2.2 619217782830 KASTRE VALLAVALITSUS

3018

3008,77

Lõpetatud Projekti raames loodi võimalused
discgolfi mängimiseks Võnnu keskasula
parki. Korvid paigaldati loodusesse nii, et
tekkis 8 erinevat 30-40 meetri pikkust
viskerada, mis tervikuna moodustavad 8
korviga harjutusraja. Kaks korvi on
harjutuskorvid, et mitte takistada
võistlusraja läbimist.

21

2017

Meede 2.2 619217782831 ELVA VALLAVALITSUS

3400

3400

Lõpetatud Projekti raames soetati
robotmuruniiduk, mida on võimalik
juhtida kaugteel. Robotmuruniidukit
haldavad Konguta Kooli robootikaringi
lapsed. Muruniiduki tööalaks on
Konguta kooli ümbrus ca 5000m2. Antud
seade installeeriti koostöös muruniiduki
pakkujaga ning Konguta Kooli õpilastega.
Viiakse läbi muruniiduki paigaldamise,
kasutamise ja juhtimise koolitus ning
edaspidi haldavad muruniiduki tööd juba
õpilased. Antud tegevus aitab noortel
mõista tehniliste lahenduste võimalusi
ning praktiliselt ise proovida neid
juhtida.

22

2017

Meede 2.2 619217783152 SPORDIKLUBI A.L.O. CREW

7181,69

7181,69

Lõpetatud Eesmärk on võimaldada Luke küla
noortele võimlemis- ja
akrobaatikatreeninguteks sobivaid
tingimusi. Treeningute tulemusena näeb
projektijuht positiivseid arenguid
kohaliku noorsoo ettevõtlikkuses ja
füüsilise tervise seisundis.

