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Jrk Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus
1 Juustutöötlemise seadmete ja kaubiku 

külmaseadmete soetamine
OÜ Viinamärdi Talu Nõo vald 32024,76 OÜ Viinamärdi Talu alustas omatoodetud lambapiimast juustu tootmisega

2018. a. Käesoleva projektiga hangitakse seadmed, millega soovitakse
tõsta juustutootmise tulemuslikkust ja mahtu - soetatakse piimajahuti,
kuna toodetava lambapiima kogus kasvab; tootmise efektiivsemaks ja
ohutumaks muutmiseks soetatakse plaatpastörisaator ja täiendav
piimapump. Juustutootmise kasvuga on vaja juurde ka juustu
laagerdusriiuleid.

Lisaks soetatakse projektiga kaubiku jahutussüsteem. Praegu kasutatakse
kauba transpordiks polüstüreenist nn külmakaste, millele tuleb kauba
pikemaks transpordiks lisada külmapatareisid. Selline transpordiviis on
ajutine ja halb lahendus, kuna toidukauba temperatuur võib paratamatult
ilmast olenevalt kõikuda ning  kvaliteet langeda.

2 Tootmisseadmete parendamine Alatskivi 
Mõisamaitsetes

Alatskivi Mõisamaitsed OÜ Peipsiääre vald 5719,47 Alatskivi Mõisamaitsed OÜ tegeleb kohaliku toidutooraine
väärindamisega. Peamine tegevus on kohalikust toorainest käsitööveinide
tootmine. Teine tegevusala on fermenteeritud põdrakanepitee (Ivan Tšai)
tootmine, millele lisandub uus toode - fermenteeritud viinamarjalehetee.
Kolmas arendatav suund on tervislike karastusjookide tootmine. 

Peamine väljund on toodete degustatsioonide läbiviimine nii Eesti kui ka
väliskülaliste gruppidele, kes otsivad elamusi uutest maitsetest. Eestlaste
jaoks on need tuttavad nostalgilised maitsed ja välismaiste gruppide jaoks
enamasti täiesti uus maitsekogemus, millel on senini olnud väga positiivne
tagasiside. Tootmine on hetkel väikesemahuline ning on jalgu jäänud
tegelikule vajadusele ja võimalustele. Projekti elluviimise tulemusel
soetatakse paremad ja suurema võimsusega seadmed. Seetõttu väheneb
raske füüsilise töö osakaal tootmises. Tootmise tehnoloogilise skeemi
loogilisem järjestus aitab garanteerida ka stabiilset kvaliteeti.  

Meede 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine



3 Läbi embrüosiirdamise Luunja 
hobusekasvatus
rahvusvahelisele tasemele

Talliteenuste OÜ Luunja vald 22500,00 Projekti tulemuseks ootame kasvanduse sugumärade kvaliteedi tõusu
rahvusvahelisele tasemele. Embrüosiirdamisel eemaldatakse ühe mära
emakast (doonor ehk bioloogiline ema) embrüo ja viiakse see teise mära
emakasse (retsipient ehk kandjamära) ning kandjamära toob ilmale
doonorema varsa. 

Embrüosiirdamine on hindamatu abivahend varssade saamiseks, eeliseid
tavapärase varssade saamise viisi ees on õige mitu. Siirdamine võimaldab
väärtuslikke sugumärasid kasutada doonoritena ja saada neilt 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. 

4 Rabarberi- ja karusmarjatoodete tootmise
moderniseerimine

Rabafarm OÜ Elva vald 3996,41 Projekti eesmärk on ettevõtte tootmisvõimsuse suurendamine ja
moderniseerimine. Lisaks ettevõtte põhilisele tegevuskohale Sootaga külas
Sõstra kinnistul (kus asuvad mahlatootmise hoone ja rabarberiistandus) on
kasutusele võetud uus maaüksus - Sibulanurme (Kaimi külas Elva vallas),
kus on alustatud ja jätkatakse oma ettevõtte mahlatootmise jaoks tooraine
baasi - järkudena täiendavate istanduse osade rajamist. Käesoleva projekti
raames on tegevusteks Sibulanurme maaüksusel uute rabarberi- ja
karusmarjapõldude umbrohu- ja niiskusreziimi reguleerimiseks vajaliku
peenravaiba soetamine, istanduse maaüksust piirava piirdeaia paigaldus ja
maaüksuse elektrivõrguga liitumine.

Oodatav tulemus on stabiilse ja parema saagikusega rabarberi- ja
karusmarjapõld eesmärgiga valmistada sealt saadavast toorainest enam
mahlatooteid.

5 Tatra tehase sisseseade ostmine Eolia OÜ Tartu vald 50522,50 Projekti raames soetatakse kaasaegne fotosorteeriga maheteravilja
puhastusseadmestik, mille tehnoloogia tagab seemnete sertifitseerimiseks
ja toiduteraviljale esitatud puhtusnõuete täitmise. Samuti soetatakse
projektiga mahetatra ja -herne koorimisseadmed, mis võimaldavad
toodangult mehaanilisel teel eemaldada kestad ja realiseerida seejärel
väärindatuna. 

Projekti eesmärgiks on kohaliku ressursi väärindamine, mille tulemusel
saavad maheteraviljakasvatajad endale ise maheseemet toota ning
toidukäitlejad kõrge kvaliteediga tooraine.



6 Mahlatootmisliini ostmine Tagametsa Mahe OÜ Kambja vald 39956,00 Projekti raames soetatakse mahlatootmisliin, mis võimaldab mahla
tootmisel säästa aega erinevalt etappidelt ning mis on võimeline pressima
mahla õuntest, rabarberist, sõstardest, kirssidest. Liin on koos
pastörisaatori ja mahlakottide täiteseadmega. Ostetakse ka kirsikivide
eraldaja, mille erinev sõelte valik võimaldab seda kasutada kõigi
luuviljaliste püreede valmistamiseks ning samuti valmistada püreesid ka
õuntest ja pirnidest. 

Lisaks omatoodetest mahlade tootmisele pakutakse mahlapressimise
teenust ka teistele mahetootjatele. Investeeringu elluviimine toob
piirkonda mahlatootmisvõimekust juurde.

154719,14

Jrk Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus
1 Luunja pumbamaja rekonstrueerimine 

keskväljaku
muuseum-kellatorniks

Luunja Vallavalitsus Luunja vald 54283,68 Projektiga renoveeritakse Luunja miljööväärtuslikul keskväljakul väike
endine pumbamaja, mis praegu on nukras seisus. Pumbamaja on kavas
ehitada kahekorruseliseks. Välisseinale kinnitatakse kummalegi maja
küljele suure sihverplaadiga kell (näoga Puiestee tänava ja teine näoga
sadama ja keskväljaku suunas), hoone sisemusse rajatakse muuseum-
näitusepind, mis hakkab paiknema kahel korrusel. 

Projekt värskendab Luunja keskväljaku üldilmet, annab vanale lagunenud
pumbamajale uue elu kellatorni ja muuseumina. Esimesele korrusele
tuleb külalist aktiveeriv koduloomuuseumiruum (veebimuuseum ja käed-
külge atraktsioonid), II korrusele peamiselt kohaliku suurmehe Jaan Jaago
medalite, aukirjade ja fotode väljapanek, kuid kavas on eksponeerida ka
teise Luunjast pärit suurmeeste esemeid. 

2 Jääaja Keskuse laste tegevustoa loomine SA Saadjärve Tartu vald 12540,00 Projektiga luuakse hariv ning atraktiivne tegevustuba, kus leiavad eakohast
tegevust lapsed 2-12 eluaastani. Tegevustoa temaatika on tuletatud Jääaja
Keskuse üldisest temaatikast, mis muudab tegevustoa omanäoliseks,
uudseks, põnevaks ning samas ka harivaks. Tegevustoas on palju erinevaid
käelisi tegevusi ning minimaalselt digitaalseid lahendusi, et pakkuda
külastajatele tegevusi väljapool nutiseadmeid.

Tegevustoas saab viia läbi temaatilisi õppeprogramme palju mängulisemalt
kui seda võimaldab Jääaja Keskuse püsiekspositsioon. Ruumis saab
korraldada erinevaid perepäevi ning laste sünnipäevi. 

KOKKU

Meede 1.2. Turismiettevõtluse arendamine



3 Luke mõisa valitsejamaja I korruse 
rekonstrueerimine

Sihtasutus Luke Mõis Nõo vald 69995,65 Projekti raames rekonstrueeritakse Luke mõisa valitsejamaja I korrus, mis
võimaldab välja arendada uued, valitsejamaja ja Luke mõisa eripärast
lähtuvad teenused. Projekti tulemusena parendatakse oluliselt Luke
mõisakompleksi kui turismitoodet. 

4 Ulila randumisala funktsionaalsuse ja 
atraktiivsuse tõstmine

Elva Vallavalitsus Elva vald 48180,67 Projekti eesmärgiks on muuta Ulila randumisala atraktiivsemaks ning
siduda Ulila aleviku elukeskkonda tihedamalt jõeruumiga. Projektiga
arendatakse Emajõe-Võrtsjärve veetee kasutamise võimalusi. Projekti
käigus konserveeritakse Ulila randumisalal paiknev Suure-Ulila mõisa
keesikoda ning säilitatakse sel kombel piirkonna ajaloopärand, mis on
muinsuskaitseta.

185000,00

Jrk Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus
1 Kambja vabatahtliku pääste depoohoone-

kogukonnakeskuse rajamine
MTÜ Tõrvandi Päästeselts Kambja vald 69993,39 Projektiga rajatakse Kambja alevikku vabatahtlike päästekomando-

kogukonnakeskuse hoone. Praegune Kambja komando hoone on
hädapärane lahendus, kus ei ole päästjatel võimalik aastaringselt kohal
olla, kuna puuduvad olmeruumid ja ruume ei saa piisavalt kütta. Samuti ei
mahu garaaži tänapäevane päästetehnika. Hetkel on vabatahtlikud
päästjad valmisolekus kodus või töökohal, kuid see lahendus pikendab
oluliselt reageerimisaega (mis on aga väga oluline näitaja).

Uus hoone võimaldab päästeseltsil tegutseda kriiside ajal ka
kogukonnakeskusena. See tähendab kohalikele elanikele võimalust kriisi
korral keskusesse pöörduda, saada infot, tegutsemisjuhiseid, puhast
joogivett ja toitu, laadida enda seadmeid (kuna hoones hakkab olema
generaatoritoite võimalus). Samuti saavad elanikud keskusesse pöörduda
abi ja nõuande saamiseks (tulekollete ohutuse hindamiseks, suitsu- ja
vinguandurite paigaldamise jm info saamiseks).

KOKKU

Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine



2 Tartumaa kogukondlikud loometalgud Tartumaa Omavalitsuste
Liit

Nõo vald 24948,00 Projekti eesmärgiks on võimestada maapiirkondade arengut Tartumaal
läbi koosloomelise mõtteviisi levitamise. Projektiga algatatakse
esmakordselt Tartumaal loometalgute häkatonid. Häkaton on uus ja
innovaatiline lähenemine elukeskkonna arendamiseks Tartumaa
kogukondades, kus koostöös on eri valdkondade inimesed. Häkaton on
fokuseeritud rühmatöö, spetsialistide poolt juhendatud ja koostöös eriala
mentoritega.

Projekt loob eeldused uute töökohtade tekkele läbi uute toodete ja
teenuste arendamise, olemasolevate toodete ja teenuste redisainimisele,
avalikus sektoris puudulikult pakutavatele teenustele uute lahenduste
leidmisele, puuduvate kogukonnateenuste arendamisele jne. Talgud
levitavad koosloomelist mõtteviisi ning kannavad sotsiaalset ja
ettevõtlikkust arendavat rolli.

3 Kambja aleviku liikumisväljaku rajamine Kambja Vallavalitsus Kambja vald 13944,00 Projektiga paigaldatakse Kambja alevikku Kambja Põhikooli territooriumile
liikumisväljaku atraktsioonid - välibatuut ja jõulinnak. Liikumisväljak on
mõeldud avalikuks tasuta kasutamiseks, soodustab värskes õhus viibimist,
toetab aktiivse ja sportliku hoiaku kujunemist ning aitab kaasa sotsiaalsete
kontaktide tekkimisele ja arengule. 

Õpilastele mõeldud liikumisväljaku rajamine on oluline ka seetõttu, et
praegu ei ole Kambja alevikus sellele sihtgrupile sobivat rajatist, mistõttu
teismelised kipuvad kasutama eelkooliealiste mänguväljakut ja tekitavad
sellega probleeme (vandalism jms).

4 Ulila Keskuse katuse renoveerimine MTÜ Sooveere Elva vald 57283,20 Ulila Keskuses pakutavad tegevused on mõeldud kõigile soovijatele alates
beebidest kuni eakateni (nt beebihommikud, laste ja noorte huvitegevus,
eakate kooskäimine ja täiskasvanutele erinevad õpitoad, trennid).
Projektiga teostatakse hoone katuse renoveerimistööd ja parandatakse
seeläbi kogukonnale vajaliku hoone olmetingimusi, mis võimaldab
piirkonna elanikel hoonet aktiivsemalt ja efektiivsemalt kasutada. Hetkel ei
saa Ulila Keskuses kahjuks korraldada suuri kontserte/üritusi, sest suur
saal asub just renoveerimata hoone osas, kus katus lekib otse saali. 



5 Koosa virgestusala rajamine Peipsiääre vallavalitsus Peipsiääre vald 12522,33 Projektiga rajatakse avalikuks kasutuseks mõeldud Koosa virgestusala,
millele püstitatakse grillimisala, mänguatraktsioonid lastele ning
trenažöörid nii noorukitele kui täiskasvanutele tervisespordi
harrastamiseks. Projekti elluviimise tulemusena on Koosa virgestusala
kogukondade sidususe tugevdamise paik, kus on võimalik ühistegevusi
teha nii ühisüritusi korraldades, vaba aega veetes, tervisesporti
harrastades kui lastel mängualal mängides. 

6 Lohkva Kogukonnakeskuse osalise 
renoveerimise II etapp

MTÜ Lohkva Külaselts Luunja vald 41206,44 Projektiga renoveeritakse Lohkva Kogukonnakeskuse I korrusel
rekreatsiooniruum jõusaaliks, pesuruumid, WC ja abiruumid ning hoone
katus, mis on amortiseerunud ja soojustamata. Jõusaal on väga oluline just
noortele vanuses 16 ja vanemad, kes tavalises noortekeskuses
meelepärast tegevust ei leia. Kasutuna ja kehvas seisus ruumide
kasutusele võtmine annab täiesti uue ja tänapäeva nõuetele vastava
võimaluse erinevatele vanusegruppidele osa saada kogukondlikest
tegevustest. Hoone katuse renoveerimine vähendab oluliselt soojakadu ja
energiakulusid.

219897,36

Jrk Pealkiri Taotleja Asukoht Toetussumma Lühikirjeldus
1 Praktilised oskused noortele programmiga 

"Vanast uus"
Sihtasutus Luke Mõis Nõo vald 7452,00 Projektiga viiakse taaskasutuse ja keskkonnahoiu valdkonnas läbi 22

programmi 7-12 aastaste noorte praktiliste oskuste arendamiseks. Kokku
saab programmidest osa võtta 440 noort. 

Programmi taaskasutuse osa viiakse läbi vastvalminud Luke mõisa
käsitöökojas ja selle raames saab iga osaleja tutvuda erinevate
taaskasutatavate materjalidega ning võtta osa praktilisest tegevusest -
meisterdada ise üks asi taaskasutatavatest materjalidest. Programmi teises
osas toimub maastikumäng mõisapargis, kus teadmised keskkonnahoiust
saadakse läbi isetegemise maastikumängu käigus.

2 Noortekeskusele uus sisustus ja vahendid MTÜ Õnnemaa Kambja
vald

11494,43 Projekti raames soetatakse Kambja Pere- ja Noortekeskusesse uued
tegevusvahendid ja uuendatakse noortekeskuse sisustust. Noortekeskuse
ruumid saavad kujundatud lähtuvalt noorte soovidest, arvestatud on
noorte vajaduste, ettepanekute, noortelt saadud tagasiside ning
turvalisusega. Noortekeskuse ruumid vastavad projekti elluviimise
tulemusel piirkondlikele vajadustele ja võimalustele. Turvaline ja hubane
keskkond loob eelduse noorte arenguks ja omavaheliste suhete
parandamiseks.

Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine

KOKKU



3 Noortevolikogu igasse Tartumaa valda MTÜ Tartumaa Noortekogu TASi
piirkond

14716,78 Projekt koondab igast Tartumaa vallast aktiivsed noored, et koostöös
mentori ja kohaliku noorsootöötajaga luua või arendada noortevolikogu.
Igast omavalitsusest on kaasatud 10 noort, kellest saab oma valla loodava
või arendatava noortevolikogu tuumik. Hetkel on noortevolikogu olemas
neljas Tartumaa vallas. 

Projekti raames viiakse läbi mitu mentoritele ja aktiivgruppidele mõeldud
koolitust, seminari ning kogemuspäeva.

4 Melliste noortekeskuse sisustus ja 
mentorlusprogramm

Kastre Vallavalitsus Kastre
vald

14765,28 Projekti raames soetatakse Melliste uude noortekeskusesse sisustus,
seadmed ja vahendid, mille valiku osas on kaasatud noorsootöötajaid ja
noori. Selleks, et uue hoonega kaasneks veel suurem noorte energia
kohalikus elus, algatame ülevallalise mentorlusprogrammi, mis tõstab
noorte aktiivsust, arendab nende ettevõtlikkust ja praktilisi oskusi. 

5 KIHVT ehk kogemuslikud integreeritud 
huvitegevused
vaimsele tervisele

MTÜ IISKANN Kastre
vald

9392,80 Projekti raames korraldatakse ja viiakse läbi Tartumaa 12-17 aastastele
noortele neli kolme ööpäevast aktiivkoolitust, eesmärgiga läbi
huvitegevuse toetada noorte vaimset tervist ning arendada nende
praktilisi oskusi. Koolitustel saab osaleda kokku 48 noort üle Tartumaa. 

6 Peipsiääre valla noorte jalgpalli arendamise 
võimaluste loomine

Jalgpalliklubi FC Peipsi
United Junior

Peipsiääre
vald

3920,68 Projekti raames soetab jalgpalliklubi FC Peipsi United Junior jalgpalli
treeningvahendid. Projekti tulemusena luuakse noortele
jalgpallitreeningute ja -võistluste läbiviimiseks ajakohased tingimused,
laieneb kogu Peipsiääre valla noorte vaba aja veetmise võimaluste valik
ning paraneb kõigi treeningutel osalejate füüsiline ja vaimne vorm.

61741,97

Jrk Meede
Taotlusvooru esitatud 
taotluste arv

Hindamisele 
esitatud 
taotluste arv

TASi juhatuse 
otsusega 
kinnitatud 
taotluste arv Toetussumma

1 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 11 11 6 154719,14
2 1.2. Turismiettevõtluse arendamine 10 9 4 185000,00

3
2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja 
arendamine 17 16 6 219897,36

4 2.2. Noorte aktiviseerimine 9 9 6 61741,97
47 45 22 621358,47

KOKKU

KOKKU


