
TASi taotlusvoor 20.03-10.04.2017

PRIA poolt heakskiidetud projektitaotlused

Jrk Kood Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus

1 1R20170427OÜ-

2411

Mööbliukse tootmisliini soetamine Avi Puutöökoda OÜ Võnnu 30 137,05 Projekti eesmärgiks on tänapäeva tipptehnoloogia toomine Eestisse, et täita seni

Eestis puuduvat nišši (45º liitega raamukse tootmine). 

Projekti raames soetatakse mööbliukse tootmisliin, mis koosneb pressist ja kald-

seotistapi CNC-pingist. Projekti tulemusena kasvab ettevõtte tootlikkus ja paraneb

toodete kvaliteet, samuti aitab uus tootmisliin optimeerida ettevõtte tööjõu- ja

materjaliressurssi.

2 1R20170503OÜ-

2427

Konvektiivkuivatite ostmine ja 

paigaldamine

OÜ Benfort Tartu 46 642,28 Projekti raames soetatakse ja paigaldatakse konvektiivne puidukuivati.

Puidukuivati paigaldamise järgselt väheneb puidu kuivatamiseks kuluv energia hulk ja

paraneb kuivatatud materjali kvaliteet. Lisaks on puidukuivatis kasutatav tehnoloogia

heaks baasiks Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi teadlastele ja

tudengitele, kes vastavalt koostöölepingule saavad läbi viia uuringuid ning stažeerida.

Projekti tulemusena luuakse 1 täistööajaga töökoht, suureneb ettevõtte müügitulu ja

paraneb energiaressursside kasutamine.

3 1R20170519OÜ-

2476

Hobuste tõuaretuse ja 

koolituskeskuse arendamine 

(HOBU)

Osaühing Tartu Graver Tähtvere 14 856,00 Projekti raames viiakse Tähtvere vallas Pihva külas paiknevas

hobusekasvatuskompleksis hobuste ja hobuseomanike koolitusteenuse pakkumiseks

vajalikku korda koolitusruum, ostetakse selle sisustus ja sisseseade. Samuti

soetatakse erinevaid seadmed. Projekti raames viiakse läbi koolitus

hobuseomanikele, ratsanikele ja tõuaretajatele.

Projekti tulemusel on Eestis keskus, mis korraldab hobuseomanikele ja

hobusekasvatajatele praktilisi ja teoreetilisi koolitusi selleks sobivas keskkonnas.

Taotleja saab pakkuda hobuste kasvatuse ja koolituse ning tõuaretuse teenust.

Projekti läbiviimine tõstab OÜ Tartu Graver konkurentsivõimet ja oodatavat

müügikäivet.

Meede 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine



4 1R20170502OÜ-

2418

Päikeseratas Päikeseratas OÜ Haaslava 4791,5 Päikeseratas OÜ tegeleb taastuvenergia (päikeseenergia) lahenduste projekteerimise

ja paigaldamisega. Projektiga soetab ettevõte vaiade maasse rammimise seadmed,

millega on võimalik pakkuda teenust ka allhanke korras.

Projekti tulemusena kasvab ettevõtte käive kuni 30%. Luuakse 1 täismahuline

lisatöökoht. Suureneb ettevõtte kasumlikkus ja konkurentsivõime.

5 1R20170425OÜ-

2401

Esteetilisem elukeskkond - kõrgem 

miljööväärtus

Aiasõber OÜ Tähtvere 24 267,87 Projekti eesmärk on luua materiaalne baas haljastus- ning aiahooldusteenuste

osutamiseks, mis parandavad inimeste elukeskkonda ja muudavad selle kaunimaks.

Sihtrühm on juriidilised ja eraisikud TASi piirkonnas ja kogu Eestis - maakodude

omanikud, aiapidajad, haljasalade, maa-alade omanikud jpt. kes võivad vajada

haljastus- ja majapidamisteenuseid, mis parandavad nende elukeskkonda. 

Oodatavad tulemused on:

1. Ettevõtte poolt osutatavate teenuskordade arvu kasv praeguselt 2-3 teenuselt kuni

ca 100 teenuseni aastas ja käibe kasv vähemalt 20% kahe aasta jooksul pärast

projekti elluviimist.

2. Luuakse aastaringne täisajaga töökoht ühele kohalikule elanikule.

3. Väheneb hooajalisuse mõju ettevõttele, pikeneb müügiperiood.

4. Kliendid, kes ostavad istikud, saavad nüüdsest ka laia valiku mitmesuguseid

teenuseid lisaks. 

5. Haljastusteenuste osutamine loob soodsad tingimused ka istutusmaterjali

pakkumisele.

6 1R20170404OÜ-

2334

Läbi embrüosiirdamise Luunja 

hobusekasvatus rahvusvahelisele 

tasemele

Talliteenuste OÜ Luunja 11 250 Projekti sisuks on hobuste embrüosiirdamine. Projekti tulemusena sünnib 5

embrüosiirdamise teel saadud kõrge aretusväärtusega varssa, kes tõstavad

kasvanduse "Luunja Stud" rahvusvahelisele tasemele. Kasvanduse poolt kasvatatud

hobused on nõutud rahvusvahelisel turul tippratsutajate poolt. Varssade päritolu on

geenitestiga kontrollitud, vanemad tõestatud.

Embrüosiirdamine on hindamatu abivahend varssade saamiseks, eeliseid tavapärase

varssade saamise viisi ees on mitu. Siirdamine võimaldab väärtuslikke sugumärasid

kasutada doonoritena ja saada neilt hea õnne korral mitu järglast aastas. Sportmära

jätkab võistlemist, kuid siiski saab varsa. Varssu saavad ka need märad, kellel on

probleeme tiinuse hoidmise või poegimisega. Samuti annab embrüosiirdamine

hobuste aretajatele võimaluse hinnata oma aretusotsuste tulemusi lühema aja

jooksul - näiteks samal aastal sündinud ühe mära mitme järglase alusel.

131 944,70KOKKU



Jrk Kood Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus

1 2R20170505OÜ-

2439

Kaitsmarger OÜ köögitehnika 

soetamine

Kaitsmarger OÜ Laeva 13 338 Projekti eesmärgiks on kaasajastada Tallinn-Võru-Luhamaa trassi ääres 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. 

Projektiga kaasajastatakse köögisisustus, et oleks valmisolek kvaliteetse

toitlustusteenuse osutamiseks. 

13 338

Jrk Kood Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus

1 3R20170420MT-

2395

Kiire ja asjatundlik abi Emajõel MTÜ Luunja 

Vabatahtlik Jõepääste

Luunja 14 308,03 Projekti käigus soetatakse vajalik pääste-, otsi- ja turvavarustus, et tõsta veetee

turvalisust. Eesmärk on piirkonna elanikele ja veeteed pidi läbijatele otsingu- ja

päästetegevuse pakkumine koostöös päästeametiga õnnetusjuhtumi korral. 

2 3R20170516MT-

2468

Maaelu tutvustava väliõppeklassi 

rajamine

MTÜ Metsaelu Tartu 28 550 Projekti käigus rajatakse väliõppeklass, mille tarbeks renoveeritakse 1900. aastast

pärineva maakivihoone katus ja täidetakse põrand. See loob tingimused MTÜ

Metsaelu poolt maaelu, koduloomi ja traditsioone tutvustavaid õppeprogrammide jt.

ürituste läbiviimiseks senisest suuremas mahus ja parema kvaliteediga. 

3 3R20170427KO-

2408

Lähte tervise- ja suusaradade 

arendus

Tartu Vallavalitsus Tartu 34 135 Projekti eesmärgiks on Lähte tervise- ja suusaradade arendamine. Projektiga

soetatakse kõrgsurve pump ja lumekahur koos voolikute ja elektrikaabliga.

Projekti tulemusel luuakse paremad tingimused lumevaestel talvedel suusaraja ja

lumelaua nõlvade valmistamiseks. 

Meede 1.2. Turismiettevõtluse arendamine

KOKKU

Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine



4 3R20170502MT-

2416

MTÜ Laeva Vabatahtlik Tuletõrje 

Selts garaaži osaline 

rekonstrueerimine

MTÜ Laeva 

Vabatahtlik Tuletõrje 

Selts

Laeva 18 497,76 Projektiga rekonstrueeritakse osaliselt MTÜ Laeva Vabatahtlik Tuletõrje Selts garaaž.

Päästetöödele sõitmiseks on seltsil hetkel kasutada paakauto ZIL AZ-157, mis aga on

amortiseerunud ega võimalda piisavalt operatiivsel reageerida. Et parandada

vabatahtlike päästekomandode võimekust, on Päästeametil kavas anda vabatahtlike

seltside kasutusse kaasaegne kasutatud päästeauto. Auto saamise eelduseks on

garaaži olemasolu. MTÜ Laeva Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi käsutuses olev garaaž ei

vasta hetkel nõutavatele tingimustele – et uut päästeautot saada, on vajalik garaaži

kõrgemaks ehitamine. Vabatahtlike päästjate olmetingimuste parandamiseks on

vajalik WC ja duširuumi väljaehitamine. Kuna Laeva vald jääb riiklikest

päästekomandodest kaugele (15 min tsoonist välja), on väga oluline, et kohapeal

oleksid olemas vabatahtlikud päästjad.

Lisaks elanikkonna turvatunde tagamisele panustab selts ka kogukonna arengusse,

kogukonna jaoks on oluline, et vabatahtlikud jätkaksid oma tegevust ka edaspidi. 

5 3R20170424MT-

2398

Jaago talu käsitööküüni 

küttesüsteemi ja kanalisatsiooni 

rajamine

MTÜ Jaago Sõbrad Võnnu 14 936 Projekti käigus rajatakse Jaago talu käsitöömajale kanalisatsioon ja küttesüsteem ning

suurendatakse hoone peakaitset nõutud 3x25 Ani. 

Projekti tegevused võimaldavad Jaago käsitöötalu regulaarseid kogukondlikke

huviringe tänu köetavale hoonele talveperioodil läbi viia katkematult ja takistusteta.

Tänu paranenud olmetingimustele (soe ruum, kätepesuvõimalus) suureneb

huviringides osalejate arv. Kooskäimine tugevdab kogukondlikku ühistunnet,

suurendab kogukonnaliikmete käsitööalaseid teadmisi ja oskusi ning genereerib täna

omavahelisele suhtlemisele koostööd ka muudes kogukonnaelu aspektides. 

110 426,79

Jrk Kood Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus

KOKKU

Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine



1 4R20170517KO-

2473

Ettevõtlusõpe Sillaotsa Koolis Haaslava Vallavalitsus Haaslava 6272 Ühisprojekti eesmärkideks on aktiviseerida noori ning motiveerida neid olema

ettevõtlikum. Projekti tulemusel on projektis osalenud noored saanud

ettevõtluskogemuse, mis motiveerib neid ka tulevikus ettevõtlusega tegelema ja

kogukonda panustama. 

Ühisprojekti partnerid: OÜ BioMari, OÜ Andre Farm, OÜ Uniro, OÜ Hanso MK.

Sillaotsa koolis kavandatava ettevõtlusõppe projekti raames saavad 2 aasta jooksul 5.-

9. klassi õpilased nii teoreetilisi kui ka praktilisi teadmisi ettevõtlusest. Toetava

tegevusena kohtuvad õpilased 6 korda ettevõtluskoolitust "Noored

Maailmavallutajad" läbiviivate juhendajatega, kelle poolt on tagatud õpilaste

mentorlus. Koolituse teemadena käsitletakse näiteks motivatsiooni loomist,

eneseväljendusoskust, reaalse toote väljatöötamist. Lisaks külastatakse projekti

raames Ettevõtlusküla, Spark Makerlab'i, ettevõtteid BioMari ja Andre Farm ning

kohalikud ettevõtjad ja Luunja keskkooli õpilasfirmade õpilased räägivad projektis

osalejatele ettevõtlusest. 

2 4R20170510MT-

2457

Purjesport aitab kasvada 

ettevõtlikuks

Saadjärve Kalevi 

Jahtklubi

Tartu 11 462 MTÜ Saadjärve Kalevi Jahtklubi soetab noorte ettvõtlikkuse arendamiseks

purjespordi kaudu RIB mootorpaadi, merekonteineri varustuse hoiustamiseks ja

õppevahendid. Sihtgrupiks on lähipiirkonna lapsed ja noored, kellel on huvi

purjespordi vastu. 

Projekti tulemusena saab kevadel 2018 alustada purjespordi treeningutega

lähipiirkonna lastele ja ühistreeningutega mitme jahtklubiga koostöös.

3 4R20170505MT-

2438

Välijõusaal Melliste spordiväljakul MTÜ Lost 

Loomemajandus

Mäksa 10 762,28 Projektiga rajatakse Melliste spordiväljakule välijõusaal. 

Atraktiivne välijõusaal annab noortele võimaluse nii omaalgatusel treenimiseks kui ka

ühistegevusteks. Noored on kogukonnale nähtaval ja kättesaadavad. See on soodne

võimalus info- ja ideedevahetuseks - noorelt noorele, noorelt vanemale, vanemalt

noorele. Tekivad uued algatused. Noored osalevad aktiivsemalt kogukonna,

omavalitsuse elukorralduses, mõtlevad kaasa ning on ka ise algatajad ja läbiviijad. 

4 4R20170502KO-

2422

Discgolfi rada Võnnu noortele Võnnu Vallavalitsus Võnnu 3018 Projekti raames luuakse Võnnu keskasula parki võimalused discgolfi mängimiseks.

Eesmärgiks on noorte aktiivsuse tõstmine ja tingimuste loomine noorte vaba aja

sisustamiseks.

Projektiga soetatakse 10 discgolfi korvi ja kettad ning parki paigutatakse pingid ja

prügikastid, et hoida looduses puhtust ja korda. Projekti tulemusena on parki toodud

uus täiendav tegevus ja inimesed kasutavad parki lisaks jalutamisele ka sportlikel

eesmärkidel. 



5 4R20170509KO-

2454

Robotniiduki integreerimine 

õppetöösse

Konguta Vallavalitsus Konguta 3400 Projekti raames soetatakse robotmuruniiduk, mida on võimalik juhtida kaugteel.

Robotmuruniidukit hakkavad haldama Konguta kooli robootikaringi lapsed.

Muruniiduki tööalaks on Konguta kooli ümbrus ca 5000m2. Antud seade

installeeritakse koostöös muruniiduki pakkujaga ning Konguta kooli õpilastega.

Viiakse läbi muruniiduki paigaldamise, kasutamise ja juhtimise koolitus ning edaspidi

haldavad muruniiduki tööd juba õpilased. Antud projekt asendab vana head

koolilaste "aiatööd" (vanasti käidi õunaaedades, kolhoosi ja kooli põldudel). 

Eesmärgiks on pakkuda noortele uuenduslikke väljakutseid ning anda praktilisi

kogemusi tänapäeva tehnika vallas. Lisaks tekib õpilastel järjepidevus antud toimingu

tegemisel, kuna seadet peab jälgima muruniitmisperioodi vältel ning vastavalt

hooldama.

6 4R20170507MT-

2444

Mitmekülgne noor Tartumaa Koolispordi 

Liit

Nõo 10 067,20 Ühisprojekti eesmärkideks on noorte oskuste arendamine ja mitmekülgsuse

saavutamine, sh ettevõtlikkuse suurendamine.

Ühisprojekti partnerid: Nõo Vallavalitsus, Tähtvere Vallavalitsus.

Ühisprojekti tegevused hõlmavad kahe 5-päevase laagri läbiviimist ning erinevaid

ettevalmistavaid tegevusi ja järeltegevusi laagrite korraldamisega seoses. Laagrite

raames käsitletakse erinevaid teemasid ja arendatakse erinevaid oskuseid. Näiteks

ettevõtlikkuse arendamiseks külastatakse erinevaid väiketootjaid ja kogetakse nende

tootmisprotsessi „omal nahal“ ehk pannakse ise käed külge. Lisaks on laagripäevad

läbivalt kujundatud nii, et meeskonnatöö on seotud kõigi päevadega. 

7 4R20170509MT-

2455

Koosa lahinguplatsi ehitamine MTÜ Airsoft Wars 

Klubi

Vara 5056,95 Projektiga rajatakse Koosale airsofti mängimiseks lahinguplats ja soetatakse mänguks

vajalikku varustust. Projekti eesmägiks on ühendada eesti ja vene noori läbi airsofti

mängu, tuua noored tänavalt ära ja arendada meeskonnatööd. 

8 4R20170505MT-

2442

Ühtne tiim on tugev tiim Tartumaa 

Purjespordiselts

Tartu 3334 Projekti raames soetatakse MTÜ liikmetele klubiriietuseks tormijoped.

Purjestamisvõistlused toimuvad mitmel päeval järjest ja enamasti mere ääres, kus on

jahe ning tuuline, lisaks sellele sajab tihti vihma ja lained pritsivad, seega on

soetatavad tormijoped vajalikud kaitseks külma ja tuule eest. Samuti annab ühtne

riietus klubile identiteedi ja suurendab ühtsustunnet. 

53 372,43

Jrk Kood Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus

KOKKU

Meede 3.1. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine



1 5R20170516MT-

2467

Sibulatee võrgustiku arendamine 

2017-2019

MTÜ Sibulatee TASi 

piirkond

29 955,25 Ühisprojekti eesmärgid: Sibulatee võrgustiku arendamine, kasvatamine,

tugevdamine, kohaliku kogukonna aktiviseerimine ning Sibulatee kui sihtkoha

tutvustamine ja turundamine. 

Ühisprojekti partner: SA Alatskivi Loss.

Ühisprojekti peamised tegevused on võrgustiku arendamine ning Sibulatee piirkonna

turundustegevused, samuti Sibulatee puhvetite päeva korraldamine. Võrgustiku

arendustegevused hõlmavad õppereisi ja piirkonna teekaardistamist ning

turundustegevused sisuloomet, veebiarendust, trükiseid, fotosid, messe.

29 955,25

Jrk Kood Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus

1 6R20170507MT-

2446

Peipsi Toidu Tänav 175 km Peipsimaa 

Kogukonnaköök

TASi 

piirkond

18 025,28 Ühisprojekti eesmärk on Peipsi Toidu võrgustiku ühistegevuse tugevdamine

piirkonna toidukultuuri tutvustamises, selle tootearendusliku kvaliteedi tõstmises ja

piirkonna ühisturunduse suurendamises. 

Ühisprojekti partner: MTÜ Kastan Taskus.

Ühisprojekti raames tehakse arendustegevusi ja viiakse läbi koolitusi, et tulemina

korraldada kogu Peipsimaad hõlmav, tema loodusressursse, pärandit ja kultuuri

tutvustav Peipsi Toidu Tänav 175 km festival, mis lookleb mööda Peipsimaad ja seob

kokku kogukonnad, kultuuri, piirkonna loodusressursid ning toidupärandi.

2 6R20170509MT-

2453

II ja III Peipsi Järvesfestival Tartumaa 

Arendusselts

TASi 

piirkond

11 600,00 Koostööprojekti eesmärk on tutvustada külastajatele Peipsi järve ja piirkonda

tavapärasest märksa põnevamal moel. 

Koostööprojekti partnerid: Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, Jõgevamaa Koostöökoda,

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, Tartumaa Arendusselts, Piiriveere Liider.

Koostööprojekti raames korraldatakse II ja III Peipsi Järvefestival.

Meede 3.2. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine

KOKKU



3 6R20170509MT-

2452

Peipsimaa ühisturundus II Tartumaa 

Arendusselts

TASi 

piirkond

32 024,00 Koostööprojekti eesmärk on Peipsimaa kui reisisihi positiivse maine kujundamine ja

jätkusuutliku sihtkoha - Peipsimaa ühisturundus. 

Koostööprojekti partnerid: Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, Jõgevamaa Koostöökoda,

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, Tartumaa Arendusselts, Piiriveere Liider.

Koostööprojekti raames viiakse ellu erinevaid turundustegevusi Peipsimaa

turundamiseks.

Koostööprojekt on PRIAs menetluses, esitatud PRIAle 19.09.2017.

61 649,28KOKKU


