
TASi taotlusvoor 27.03-10.04.2019
PRIA poolt heakskiidetud projektitaotlused

Jrk Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus
1 Meekäitlushoone koos seadmetega Kaspri talu OÜ Kambja vald 32380,25 Põllumajandusliku tegevuse laiendamiseks on taotleja soetanud

mesilased ning soovib mee tootmisega tegeleda senisest
intensiivsemalt ning efektiivsemalt. Projekti raames ehitatakse
meekäitlushoone ja soetatakse mesindusinventari. Projekti
tulemusena muutub mee tootmine efektiivsemaks, ettevõte saab
toota senisest rohkem mett ja valmistada rohkem erinevaid
meetooteid.

2 CLTEST OÜ tehase käivitamine CLTEST OÜ Tartu vald 69991,68 Projekti sisuks on CLTEST OÜ tootmise käivitamiseks vajaliku
küttesüsteemi ehitamine. Küttesüsteem on suur investeering,
mis on tehase toimimiseks hädavajalik. CLTEST on alustav
tööstusettevõte, mis hakkab tootma ristlamineeritud puidust
paneele (ristkihtpuitpaneele). Ristkihtpuitpaneelid (cross-
laminated timber, CLT) on heade tugevusomaduste ja
tulepüsivusomadustega ka kõrghoonete ehitamiseks sobivad
ehitusmaterjalid. Projekti sihtrühm on esmaselt valmismajade
tootjad lähipiirkonnas, kes kasutavad CLT-d ehitusmaterjalina.
Lõppkasusaajad on kõik inimesed, kes saavad kasutada CLT-
paneelidest ehitatud hooneid (elumaju, avalikke hooneid jm).
Projekti tulemus on CLTEST tehase käivitamine.

3 Chez André pagari- ja kondiitritoodete tootmise
käivitamine

Lyonberg OÜ Tartu vald 39991,74 Projektiga soetatakse pagari- ja kondiitriseadmed, et käivitada
kaubamärgi Chez André pagari- ja kondiitritoodete tootmine.
Siiani tegeles selle kaubamärgi toodangu tootmise ja müügiga OÜ
Müstigue (restoran Chez André Tartus), kuid kuna toodangu
mahud on aastatega järjest kasvanud, loodi eraldi
ettevõte, mis tegeleb otsast lõpuni tootmise, turunduse ja
müügiga ning kasutab võimalikult palju kohalikku toorainet ja
tööjõudu. Põhiliseks sihtgrupiks on keskklassi ostjaskond, kes
hindab kõrgelt kohalikust toorainest toodetud kvaliteetset
toodangut. 

Meede 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine



4 OÜ VARIKU istanduse kastmissüsteemi ja piirdeaia
rajamine

OÜ VARIKU Kambja vald 12346,20 Projektiga rajatakse aroonia- ja vaarikaistandusele ulukite
(kitsed, jänesed, põdrad) kaitseks piirdeaed ning kastmissüsteem
ja pumpla. Kastmissüsteemi rajamine aitab maandada aroonia-
ja vaarikakasvatuses ilmastikuriske ning vähendada kahjurite ja
taimehaiguste riske. Õige kastmine tagab suurepärase kvaliteedi
ja välimusega marjad. Taimed, mis kannatavad veepuuduse all,
on väga vastuvõtlikud haigustele ja muudele kahjulikele
teguritele. Projekti elluviimine võimaldab ettevõttel laiendada
toodangu sortimenti, samuti paranevad toodangu
turustamisvõimalused, kuna väheneb võimalus saagi hävinguks. 

154 709,87

Jrk Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus
1 Avalike turismiobjektide arendamine, suusamaratoni 

kunstlume valmistamise seadmestiku hange
Klubi Tartu Maraton Nõo vald 69993,00 Projektiga soetatakse kaasaegne kunstlume valmistamise

seadmestik. Varasemalt on MTÜ olude sunnil lumekahureid ka
välisriikidest rentinud, kuid a) see teenus on osutunud kulukaks,
seda muuhulgas ka transpordi ja logistika tõttu ja b) teenushanke
puhul on probleeme seadmete saadavusega MTÜ jaoks vajalikul
ajahetkel, sest lähiriikides on võistlushooajad samal ajaperioodil.
Projekti eesmärgiks on Tartu maratoni kui rahvusvaheliselt
tunnustatud piirkondliku ürituse külastuspotentsiaaliga seotud
riskide leevendamine. Meie sihiks on iga-aastane suusamaratoni
toimumine vaatamata ilmaoludele ning stabiilselt
tippkvaliteediga raja pakkumine igal hooajal. Soovime lähima
kolme aasta perspektiivis osalejate mahuks saavutada taas
vähemalt 10 000 inimest, sh suurendada välisosalejate arvu
vähemalt 1 500-ni ning üritusnädalal piirkonna külastajate arvu
koos pealtvaatajatega 20 000-ni.

KOKKU

Meede 1.2. Turismiettevõtluse arendamine



2 Sofi maaelu õue väliruum OÜ Sofi talu Kambja vald 11236,50 Tatra külas Kambja vallas asub Sofi talu, kus on juba olemas
meeldiv välikeskkond lastele - mänguväljakud, vibulaskmisala,
kodulinnud ja -loomad. Projektiga soovib taotleja edasi arendada
õueala, ehitades mõnusa väliruumi vihma- ja tuulevarjuks,
puhkamiseks, söömiseks, mängimiseks, õppimiseks ja paljuks
muuks. Üldine eesmärk on pereturismi tingimuste parandamine.

3 Kolkjas asuva maja rekonstrueerimine 
puhkekeskuseks

puhkuse ja kultuurimaja
"järvel" OÜ

Peipsiääre 
vald

70000,00 Projektiga rekonstrueeritakse Sibulateel Kolkja alevikus asuv
hoone kultuuri- ja puhkekeskuseks, kus hakatakse pakkuma
muusikaturismi teenuseid. Näiteid kavandatavatest sündmustest
ja teenustest: *Sergei Nakarjakovi (maailmakuulus trompetist)
kontsert ja loengud; *Aare-Paul Lattiku (organist ja
muusikapedagoog) loengud, seminarid; *Ernst-Leon Lattik
Lüdwigsburger Filmakademie, filmimuusika- ja
montaažiteemalised seminarid, õpitoad, laagrid; *koostöö
AHHAA teaduskeskusega (Julia Barsukova);
*psühholoogiateemalised loengud, seminarid (Inna Grishakova);
*Musikwerk Stuttgartil on 200 aktiivset ja umbes 400 passiivset
liiget, kellele korraldada laagreid, seminare, konverentse Kolkja
puhkekeskuses.

151 229,50

Jrk Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus
1 Treening/pealtvaatajate/vaba aja veetmise ala BMX 

sisehallis
MTÜ Tartu BMX Racing
Indoor

Kambja vald 16429,44 Projekti raames ehitatakse Reolas asuvasse BMX sisehalli
treening- ja pealtvaatajate ala. Projekti teostudes laienevad hallis
treenimisvõimalused (kuna krossirada on seinast seina, siis
polnud hallis varem võimalik teha vajalikku ÜKE treeningut),
võistluste ajal on pealtvaatajatele tagatud turvaline ala ning tekib
koht, kus saab läbi viia erinevaid sportlikke üritusi. Projekti
elluviimine võimaldab BMX sisehallis korraldada ja viia turvaliselt
läbi senisest suuremaid üritusi ning kaasata rohkem inimesi.  

KOKKU

Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine



2 Peipsimaa nutikad pingid MTÜ Peipsimaa Turism Peipsiääre 
vald

36656,60 Projekti raames paigaldatakse Peipsi järve äärde (Peipsiääre,
Luunja ja Kastre valda) Peipsimaa targad pingid (kokku 5 tk). Tark
pink on Peipsimaale iseloomulikult ja visuaalselt kujundatud pink,
mis on varustatud erinevate uue põlvkonna elektrooniliste
funktsioonidega. Pingi funktsioonid: wifi, USB-laadimine,
päikesepaneel, ekraan, kus kuvatakse turismiinfo ja valla info,
Peipsimaa kaart tagaseinas, valgustus.

3 Annikoru rulapark Elva Vallavalitsus Elva vald 20640,00 Projekti raames projekteeritakse ja ehitatakse Konguta piirkonna
tihedaimale elamualale, Annikoru külasse, skatepark koos
ilmastikukindla lauatennise lauaga. Projekti sihtrühmaks on
Annikoru külas elavad inimesed ja Konguta Koolis õppivad lapsed.
Praegu puudub Konguta piirkonnas skatepark, kus noored
saaksid sobilikes tingimustes harrastustega tegeleda.
Ilmastikukindel lauatennise laud võimaldab aktiivselt aega veeta
ja sportida inimestele sobival ajal, kodukoha lähedal. 

4 Lohkva Kogukonnakeskuse osaline renoveerimine MTÜ Lohkva Külaselts Luunja vald 33001,88 Projektiga soovitakse luua Lohkva Kogukonnakeskuses eeldused
kogukonnateenuste mitmekesistamiseks ja kogukonnakeskuse
kui aktiviseerimiskeskuse jätkuvaks arenguks ning pakkuda
piirkonna noortele avatud noorsooteenust integreeritult
kogukonnateenustega. Projekti raames renoveeritakse
kogukonnakeskuse I korrus, mis annab täiesti uue võimaluse
elanikele ja külalistele osa saada kogukondlikest tegevustest,
omandada ning ise jagada uusi ja traditsioonidel põhinevaid
oskusi ning seeläbi arendada ühistegevust ja ettevõtlikkust.
Oluline on Lohkva-Veibri-Rõõmu külade piirkonna kogukonna
võimestamine ning elanike sidumine senisest enam Luunja
vallaga ja selle kogukondadega ning läbi noortekeskuse avamise
kasvatada ja koolitada uusi kogukonna sädeinimesi.

5 Kohaliku rahvakultuuri hoidmine, arendamine,
säilitamine ja tutvustamine

Kastre Vallavalitsus Kastre vald 12528,00 Projektiga soetatakse Võnnu kultuurimajas tegutsevale
segarahvatantsurühmale Võnnu piirkonna rahvariided. Projekti
tulemusena on kogukonnas tegutseval segarahvatantsurühmal
olemas esindusriided, millega käia esinemas ning tutvustada
kohalikku rahvakultuuri maakonnas, üle Eesti ja väljaspool Eestit.



6 Kallaste Sõpruse mänguplats Peipsiääre Vallavalitsus Peipsiääre 
vald

22658,68 Projekti raames uuendatakse Kallaste linnas asuvat Sõpruse
mänguplatsi - vahetakse välja mänguplatsi amortiseerunud
atraktsioonid, mis on muutunud lastele ohtlikuks, paigaldatakse
atraktsioonide turvaalused, pingid, prügikast. Projekti
tulemusena on Sõpruse mänguplats lastele turvaline, nende
suhtlemisoskust, loovust ja ühistegevusi arendav ning peredele
sotsiaalse koosolemise ja kogukonnatunde tugevdamise koht.

141 914,60

Jrk Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus
1 Aastaringne purjesport Saadjärve

Katamaraaniklubi MTÜ
Tartu vald 14562,80 Projektiga soetatakse jääpurjekad IceOptimist koos spetsiifiliste

purjedega, väiksemate keredega DN kelgud ning treeningute
läbiviimiseks vajalikku varustust - kiivrid, märgid, ohutusvestid,
signaallipud. Projektiga soovitakse kaasata rohkem lapsi ja noori
purjetamistreeningutele ja vältida suurte (hoo)ajaliste aukude
teket, milliste jooksul treeningutel osalejate huvi raugeb ja muud
asendavad tegevused viivad purjetamisest eemale. 

2 Race BMX stardivärava ost Reola BMX-i halli MTÜ Tartu BMX Racing
Indoor

Kambja vald 11340,12 Projektiga soetatakse Reolas asuvasse BMX sisehalli
kahekohaline UCI standarditele vastav stardivärav. Siiani hallis
kasutusel olnud laenatud teisaldatav stardivärav pole sobiv õige
tehnika ja reaktsiooni õppimiseks ning võistluste, sportlike
ürituste ja treeningute läbiviimiseks. BMX stardivärava soetamine
tõstab oluliselt noorte treeningute kvaliteeti ja aitab parandada
vaba aja veetmise võimalusi. Kahekohaline stardivärav võimaldab
harjutada koos startimist ning kaasata samal ajal tegevustesse
rohkem noori. Samuti võimaldab UCI standarditele vastav
stardivärav korraldada ametlikke võistlusi.

KOKKU

Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine



3 Praktilised oskused noortele praktiliste 
programmidega

Vapramäe-Vellavere-
Vitipalu Sihtasutus

Nõo vald 12808,00 Projektiga viiakse Vapramäe, Vellavere ja Vitipalu matkaradadel
ning Vapramäe loodusmajas läbi 55 programmi noorte praktiliste
oskuste arendamiseks. Programmides saavad noored loovalt
mõelda, näidata üles ettevõtlikkust ja algatusvõimet erinevate
ülesannete lahendamisel ning saada teadmisi ja kogemusi elus
hakkama saamiseks. Kõikides programmides osalevad noored
aktiivselt programmi tegevustes, saades osalemisest vahetuid
emotsioone ja kogemusi.

4 Kastre ja Nõo valla noorte ühistegevuste
soodustamine ning praktiliste oskuste arendamine

Kastre Vallavalitsus Kastre vald 8996,80 Projektiga pakutakse Kastre ja Nõo valla noortele kolmel
järjestikusel aastal võimalust osaleda töömalevas. Projekti
malevategevuste vahele on kvartalite kaupa planeeritud noorte
ettevõtlikkust ja praktilisi oskusi arendavaid õppevisiite ja
seminar. Kaasatud on erinevad osapooled - noored,
noorsootöötajad ja ettevõtjad. Projekti elluviimine mõjutab
otseselt noorte tööhõivevalmidust, arendab nende praktilisi
oskusi ning projekti tulemusel tunnevad noored paremini
töömaailma ja ettevõtlikkusega seotud aspekte. Töömalevas
heakorratööde tegemisel tugevneb kogukondlik tunne ning kahe
kohaliku omavalitsuse ühistegevused võimestavad soovitud
tulemusi veelgi. 

5 Nõo valla noored võimlema III Spordiklubi A.L.O. Crew Nõo vald 3999,20 Projekti raames soetatakse kaasaegsete praktiliste võimlemis- ja
akrobaatikatreeningute läbiviimiseks vajalik spetsiaalne
maandumismatt. Maandumismatt vähendab põrutuskoormust
liigestele ning aitab vältida traumasid. Eriti julgustav on see
algajatele. Maandumismati kasutamine on üks efektiivsemaid
meetodeid koordinatisooni ja õhutaju arendamiseks nii algajatel
kui ka edasijõudnutel. Projektiga soovitakse võimaldada Luke
küla ja Nõo valla noortele võimlemis- ja akrobaatikatreeninguteks
sobivaid tingimusi. 



6 Noored autosporti Raadi Rallirada MTÜ Tartu vald 7601,92 Projekti raames soetatakse seadmed ja vahendid, mille abil
tutvustatakse Peipsiääre ja Tartu valla noortele
võidusõidutehnika ehitust, praktilist hooldamist, ohutustehnikat,
juhtimisoskusi tehnika kasutamisel erinevates tingimustes ja
autospordi signaallippude tähendusi. Iga noor saab osaleda
demopäevadel koolides, Raadil tehases ja ka
näidistreeningpäevadel võistlusrajal mehaaniku rollis.
Aktiivsematel ja asjast rohkem huvitatud noortel on võimalus
osaleda tiimi koosseisus ka võistlustel, mis soodustab noorte
aktiviseerimist. 

59 308,84

Jrk Meede Taotlusvooru esitatud 
taotluste arv

Hindamisele 
esitatud 
taotluste arv

TASi juhatuse 
otsusega 
kinnitatud 
taotluste arv

Toetussumma

1 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 10 6 4 154 709,87
2 1.2. Turismiettevõtluse arendamine 7 7 3 151 229,50
3 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 19 15 6 141 914,60

4 2.2. Noorte aktiviseerimine 10 7 6 59 308,84
5 3.1. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja 

arendamine
1 1 0 0,00

6 3.2. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö 
edendamine

1 0 0 0,00

48 36 19 507 162,81KOKKU

KOKKU


