
TASi taotlusvoor 15.-30.10.2019
PRIA poolt heakskiidetud projektitaotlused

Jrk Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus
1 Vooremäe tervisekeskuse 

teenindushoone 
projekteerimine ja
ehitamine

Kastre Vallavalitsus Kastre vald 199990,94 Projektiga arendatakse edasi Vooremäe terviseradade taristut ja
pakutavaid teenuseid. Projekti raames projekteeritakse ja
ehitatakse Vooremäe tervisekeskuse teenindushoone.
Teenindushoones on riietumis- ja pesemisvõimalused ning
ruumid erinevate ürituste korraldamiseks ja varustuse rendiks.

2 Luunja jõesadama puhke- ja 
välispordiala rajamise
suurprojekt

SA Luunja Jõesadam Luunja vald 199967,45 Suurprojekti käigus rajatakse/paigaldatakse: *tehislik
reguleeritava veetasemega tiik, mis mahutab 4 x 25 m rajaga
väliujula, hüppetorni, laste sulistusala ja vaba veepeegliga ala
ning ranna; *välijõusaal (välitrenažöörid); *külastajate parkla;
*autokaravanide ala (vähemalt 12 kohta); *väliujula ja rannani
viiv kruusakattega tee jalakäijatele, teenindavale transpordile
ning päästemasinatele; *laste ronimis- ja mängulinnak; *püsiv
väliekspositsioon, mis kajastab Emajõe veeteed ajaloolises ja
kaasaegses vaates; *kujundatakse maastik.

3 Lähte tervisespordikeskuse 
jäähoki ja
uisutamise väljak

Tartu Vallavalitsus Tartu vald 199976,84 Projektiga rajatakse Lähte spordikompleksi juurde
täismõõtmetes (26x56 m) jääväljak jäähoki- ja iluuisutamise
harrastamiseks. Jääkompleks rajatakse mitmes etapis – esmalt
rajatakse väljak koos poordide ja valgustusega ning soetatakse
jäämasin. Teises etapis (mitte antud projektiga) luuakse
objektile juurde kõik elementaarsed väljaku hooldust ja
kasutamist vajavad osised – jäämasina ja hooldusseadmete
hoiuruumid, kompressoriruum, varustuse hoiuruumid jms.
Jääväljaku kasutajad saavad esimestel aastatel kasutada Lähte
spordihoone riietus- ja pesuruume. Jääväljak on planeeritud
selliselt, et seda saaks kasutada ka suvisel perioodil kas jalgpalli,
tennise või korvpalliplatsina. Kolmandas etapis ehitatakse
väljaku ümber jäähall kogu kompekssuses.

Meede 3.1. Suurprojektide arendamine



4 Kentsi paisjärve taastamine 
ja puhkeala arendamine

Elva Vallavalitsus Elva vald 150 064,77 Projekti käigus viiakse ellu Kentsi paisjärve taastamise teine
etapp, mille raames rajatakse külastajate tarbeks parkla ning
puhkepiirkonna teenindusala koos mänguväljakute ja vajalike
kommunikatsioonidega (vesi, kanalisatsioon, elektriühendused),
remonditakse järve paisutav paisuregulaator ja paigaldatakse
puhkealadele vajalik statsionaarne inventar (prügikastid, pingid,
riietuskabiinid, viidad, sildid jne). Lisaks rajatakse puhkealadele
kalastuspurded ning ujumis- ja paadisild rannaalale.

KOKKU 750000,00

Jrk Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus
1 Sibulatee 2020-2022 MTÜ Sibulatee Peipsiääre 

vald
30132,64 Peamised tegevused projektis: piirkonna ja võrgustiku

turundustegevused (fotod, kodulehe süsteemi uuendused,
kujundused ja trükimaterjalid) ning meeskonna õppesõit
Šotimaale. Projekti tegevuste eesmärgiks on Sibulatee kui
sihtkoha tutvustamine ja turundamine, kohaliku kogukonna
aktiviseerimine ning Sibulatee võrgustiku arendamine,
kasvatamine ja tugevdamine.

KOKKU 30132,64

Jrk Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus
1 Piirideülene Peipsi

Toit
Peipsimaa
Kogukonnaköök

Peipsiääre 
vald

48335,36 Projekti käigus arendatakse rahvusvahelist koostööd ja
võrgustumist Peipsi Toit teemadel - Peipsi Toidu võrgustik ja
Peipsi Venemaa-poolne võrgustik. Eesmärk on täienenud
rahvusvaheline võrgustik, mille koostöö tulemina toimub 2021.
aastal Peipsi Toidu Tänav ümber Peipsi järve (400 km, kuni 120
pop-up toidukohta), kaasates kogukondi Eestist ja Venemaalt
ning tuues järgi ka vajaliku seadusandluse (elektroonline viisa
ümber järve festivali ajaks).

KOKKU 48335,36

Meede 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine

Meede 3.3. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine



Jrk Meede Taotlusvooru 
esitatud taotluste 
arv

Hindamisele 
esitatud 
taotluste arv

TASi juhatuse 
otsusega 
kinnitatud 
taotluste arv

Toetussumma

1 3.1. Suurprojektide 
arendamine

6 5 4 750000

2 3.2. TASi piirkonda jäävate 
võrgustike loomine ja 
arendamine

5 5 1 30132,64

3 3.3. Regionaalse ja 
rahvusvahelise koostöö 
edendamine

3 2 1 48335,36

14 12 6 828468KOKKU


