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Meede 1.3. COVID-19 toetusmeede

Jrk Taotlustoimiku 
number

Pealkiri Taotleja Asukoht  Toetussumma Lühikirjeldus

1 19202100910 Biotehnoloogia turism Eestis - hobuste 
embrüo-labori rajamine Luunjasse

TALLITEENUSTE 
OSAÜHING

Luunja vald - 67,540.00-       Projekti eesmärgiks on rajada Eestisse esimene rahvusvaheline hobuste embrüokeskus koos 
embrüolaboriga, mis pakuks Eesti ja välismaa hobusekasvatajatele embrüote kehavälise (in 
vitro) tootmise teenust ning sporthobuste kloonimistehnoloogiat. Arendatav teenus liigitub 
nii biotehnoloogia turismi alla kui ka ettevõtluse arendamise alla. Analoogset teenuste 
pakub Euroopas hetkel ainult Avantea Keskus Itaalias (https://www.avantea.it/en/). Projekt 
on uuenduslik nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasandil, sest hobuse in vitro embrüote 
tootmise efektiivsuse ja embrüote valiku küsimused ning sporthobuste kloonimine on 
rahvusvaheliselt aktuaalsed ning tipp-geneetikaga sporthobustel on kõrge turuväärtus. 
Hetkel on hobuse in vitro embrüote tootmise võimekus OPU-ICSI tehnoloogiaga Euroopas 

vaid neljal keskusel: Avantea (Itaalia), Genti Ülikool (Belgia), Šveitsi Hobuste Meditsiini 
Instituut ja Someren Veterinaarkeskus Hollandis. Kuna teenuse pakkujaid on Euroopas vähe 
ja nõudlus on suur, siis on praegustel keskustel aastapikkused järjekorrad ning hobuseid (ja 
munarakke) saadetakse neile embrüote tootmiseks üle terve maailma, mis näitab 
arendatava teenuse suurt ekspordipotentsiaali väga kõrge kasumlikkusega sektoris. Covid-19 
pandeemia on viimasel kahel aastal trennis käivate laste ja noorte osakaalu vähendanud pea 
50%. Samuti oleme pandeemia tõttu olnud sunnitud kahel järjestikusel aastal ära jätma 
suurvõistlusi „Luunja Karikas“ ja „Luunja Jõul“. 2019. aastal oli Luunja Karikal 500 starti, mis 
toob meie piirkonda ligi 700 inimest päevas - nii võistlejate, abiliste kui ka pealtvaatajate 
näol. Kohapeal oleme suurvõistluste ajal võistlejatele ja pealtvaatajatele ka toitlustust 
pakkunud. Nii suvel kui ka talvel korraldatavad võistlused on toonud ettevõttele tulu ca 16 
000 EUR. 2020. a oli Talliteenuste OÜ aruandeaasta kahjum 31 117 EUR, 2019. a oli kasum 
2962 EUR ja 2018. a oli kasum 22 301 EUR. Labori ja embrüokeskuse rajamine võimaldaks 
meil oma teenuseid mitmekesistada, pakkuda Eesti hobusekasvatajatele võimalust aretust 
kiirendada (ja hinnalisi embrüoid eksportida) ning tuua Eestisse lisaks ka jõukaid välismaiseid 
hobusekasvatajaid, kuna antud teenuse järgi on Euroopas kõrge nõudlus. Kavandatud 
hobuste embrüokeskus-labor sisaldab endas: - Kaasaegseid boksikohtasid hobuste 
protseduurieelseks ja –järgseks majutuseks; - Karantiini-bokse uutele saabunud loomadele; - 
Kaasaegset doonorloomade protseduuriruumi koos fikseerimispuki ja küttega, sh 
munarakkude võtmine, embrüote loputamine, embrüosiirdamine, ultraheliuuringud, ja 
muud embrüotehnoloogiatega seonduvad protseduurid; - Embrüolaborit hobuse in vitro ja 
in vivo embrüote tootmiseks ja kloonimiseks: hepafiltritega ventilatsioonisüsteemid ja UV-
valgustid bioohutuse tagamiseks, küte, vesi, labori tööpinnad, mikroskoop, laminaarboks, 
inkubaatorid; - Ruumi sperma ja embrüote säilitamiseks, külmkappidele ja soojakappidele; - 
Embrüokeskus saab valmis kahe aastaga

2 19202100928 Meeautomaatide soetamine ÕNNELA OÜ Peipsiääre vald - 7,003.04-         Projekti raames soetada 2 meemüügi automaati. Parandada/taastada ettevõtte käive. 
Seoses covidiga on ettevõtte käive vähenenud ligi 25%. Turul ja müügikohtadel müüdud mee 
kogused on vähenenud ja pole võimalik enam käia laatadel, et enda toodet müüa. Ettevõte 
ostis endale ühe meemüügi automaadi 2021. aasta alguses tänu automaadile oli käive 
väiksem ainult 25% . Muidu oleks sissetulek vähenenud 52% . Seega ettevõte vajab 
automaate laiendamaks turgu.



3 19202100925 Luke mõisa väliüritustele kvaliteetsema 
ja ohutuma võimekuse loomine

SIHTASUTUS LUKE MÕIS Nõo vald - 51,936.48-       Luke mõisast on kujunenud edukas turismiobjekt, mille nutikad tooted ja teenused on välja 
arendatud tuginedes Luke mõisa arhitektuursele eripärale ja miljööle. Projekti otseseks 
eesmärgiks on Sihtasutus Luke Mõis majandustegevuse toetamine, vähendades negatiivset 
koroonaviiruse mõju sihtasutusele, parandades sihtasutuse konkurentsivõimet ja 
kohanemist Covid-19 mõjudega, suurendades välialade kasutamise ja ohutuse tagamise 
võimekust Luke mõisas. Projektiga aidatakse kaasa nutika ja spetsialiseerunud 
turismiettevõtluse arendamisele TAS piirkonnas. Projektiga on loodud tingimused TAS 
strateegia läbiva printsiibi täitmisele – Luke mõisa välialadel on loodud uued ja kaasaegsed 
tingimused uute ja innovatiivsete toodete loomisele ja arendamisele. Projekt panustab 
olulisel määral meetmespetsiifiliste eesmärkide täitmisele: Projekt toob kaasa käibe kasvu 
ning tagab Luke mõisakompleksi ja selle lähiümbruse külastatavuse tõusu. Projektiga 
parendatakse kolme välialal läbi viidava turismiteenuste kvaliteeti. Projekti raames viiakse 
ellu järgmised tegevused: 1. Väliürituste teenindusmaja paigaldamine koos sisustamisega; 2. 
Luke mõisa pargiala välisvalgustuse rajamine koos projekteerimisega; 3. Sanitaarseadmete 
ost kaasaegsete WC-de kasutuselevõtuks. Väliürituste teenindusmaja võimaldab kiiresti 
korraldada ümber siseruumides toimuva tegevuse viimist välialale, suurendab hajutatust 
ning parendab oluliselt ka kohviku poolt pakutava toitlustamisteenuse võimekust ja 
kohvikukülastajate arvu kasvu. Pargiala välisvalgustuse rajamine võimaldab pikendada 
kõikide pargis läbi viidavate sündmuste aega nii õhtustel kellaaegadel kui ka pikendada 
aktiivest teenuste pakkumise perioodi kevadel ja sügisel. Välisvalgustuse rajamine tõstab 
väliürituste teenuste kvaliteeti ja tagab ohutuse külastajatele. Sanitaarseadmete ost 
kaasaegsete WC-de kasutuselevõtuks võimaldab tuua Luke mõisa väliüritustele ka 
nõudlikemaid külastajaid.

4 19202100930 Kontaktivaba matkatarvete laenutuse 
käivitamine ja väliürituste võimekuse 
parandamine

VAPRAMÄE - VELLAVERE - 
VITIPALU SIHTASUTUS

Nõo vald - 36,440.85-       Projekti üldine eesmärk: Vapramäe loodusmajast ja matkaradadest on kujunenud huvitav 
loodusturismi ja loodushariduse sihtkoht, mille nutikad teenused on välja arendatud 
tuginedes Vapramäe loodusmaja asukohale ja omanäolisusele. Projekti otseseks eesmärgiks 
on Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse majandustegevuse toetamine, vähendades 
negatiivset koroonaviiruse mõju sihtasutusele, parandades sihtasutuse konkurentsivõimet ja 
kohanemist Covid-19 mõjudega, käivitades kontaktivaba matkatarvete laenutuse ja 
suurendades välialade kasutamise võimekust looduses sündmuste läbiviimiseks. Projektiga 
aidatakse kaasa nutika ja spetsialiseerunud loodusturismi ja loodushariduse arendamisele 
TAS piirkonnas. Loodud on tingimused TAS strateegia läbiva printsiibi täitmisele – Vapramäe 
loodusmaja baasil on Elva puhkepiirkonnas loodud uued ja kaasaegsed tingimused uute ja 
innovatiivsete toodete loomisele ja arendamisele. Projekt panustab olulisel määral 
meetmespetsiifiliste eesmärkide täitmisele: Projekt toob kaasa käibe kasvu ning tagab 
Vapramäe loodusmaja ja selle lähiümbruse matkaradade külastatavuse kasvu. Projektiga 
arendatakse välja üks uus loodusturismi teenus ja parendatakse ühte välialal läbi viidava 
loodusturismi teenuse kvaliteeti.



5 19202100915 Interaktiivse külastuskaaslase loomine 
Jääaja Keskusesse

SIHTASUTUS SAADJÄRVE Tartu vald - 14,946.00-       Projekti eesmärgiks on luua Jääaja Keskusesse uus teenus - interaktiivne külastuskaaslane 
ekspositsiooniga iseseisvalt tutvumiseks. Interaktiivse külastuskaaslase kasutusele võtt 
arendab Jääaja Keskuse pakutavat teenust märkimisväärselt, kuna varasemalt sellist 
võimalust olemasoleva ekspositsiooniga tutvumiseks ei ole pakutud. Loodav teenus tõstab 
Jääaja Keskuse atraktiivsust külastajate silmis, mis omab positiivset mõju kogu piirkonna 
mainele. COVID-19 viiruse levikuga muutusid külastajad oluliselt ettevaatlikumaks ning 
eelistavad individuaalset külastusviisi. Projekti raames soovitakse anda külastajatele 
võimalus ohutult ning meelelahutuslikus võtmes süveneda ekspositsiooni ning keskuse 
pakutavatesse teadmistesse. Loodav külastuskaaslane aitab inimesi hajutada, mis on tähtis 
arvestades COVID-19 situatsiooni – giiditeenusele lisaks saame pakkuda nö individuaalset 
juhendatud ekskursiooni nii lastele kui ka täiskasvanutele. Lisatud võõrkeeled aitavad 
ekspositsiooni lähemale viia ka väliskülastajatele. Jääaja Keskuse ekspositsioonil põhinev 
interaktiivne külastuskaaslane rõhutab nii kohaliku looduse eripärasid ja kujunemislugu kui 
ka kogu Eesti looduse arengut tervikuna. Tegemist on nutika viisiga, kuidas anda staatilisest 
ekspositsioonist külastaja jaoks edasi palju rohkem teadmisi. Projekti tulemusena valmib 35 
eestikeelset ning 75 võõrkeelset (inglise-, vene- ja lätikeelsed) audioklippi „interaktiivse 
külastuskaaslase” ellukutsumiseks. Informatsioon pannakse kokku eestikeelsena ning 
seejärel toimetatakse ja tõlgitakse valitud võõrkeeltesse. Valminud info digitaliseeritakse 
audiofailideks. Luuakse kodulehekülg külastuskaaslase kasutamiseks. Kõikide tegevuste 
edukal lõpetamisel on võimalik Jääaja Keskuse külastajatel läbida ekspositsioon juhendatud 
ekskursioonina iseseisvalt.

KOKKU - 177,866.37-    

Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine

Jrk Taotlustoimiku 
number

Pealkiri Taotleja Asukoht  Toetussumma Lühikirjeldus



1 19202100929 Kambja aleviku liikumisväljaku 
laiendamine kogukonna erinevatele 
sihtgruppidele

KAMBJA VALLAVALITSUS Kambja vald - 21,148.80-       Projekt on algatatud selleks, et laiendada Kambja alevikku kohaliku koolihoone (Kesk 12) 
lähistelele aastal 2020 rajatud olemasolevat liikumisväljakut, mille kasutamise populaarsus 
on olnud rõõmutegev ning luua tingimused, et edaspidi saaksid olla selle kasutajateks lisaks 
lastele ja noortele ka kogukonda kuuluvate teiste sihtgruppide esindajaid – aktiivse 
eluhoiakuga eakad, tervise säilitamisest ja tugevdamisest hoolivad täiskasvanud jt. Kambja 
aleviku kakskümmend eakat tervisespordi harrastajat on pärast lastele ja noortele rajatud 
liikumisväljaku valmimist (ehk juba enam kui pooleteise aasta jooksul) soovinud ja pidanud 
oluliseks, et olemasoleva liikumisväljaku laiendamise teel loodaks kogukonna kõigi siht- ja 
eagruppide liikmetele välitingimustes võimalus oma kehaliste võimete treenimiseks ja 
tervise tugevdamiseks. Liikumisharrastusega eakate eeskõnelejateks on endine lastearst ja 
postiametnik, kes on veendunud, et üksnes kepikõnnist ja metsa kujundatud terviseradadel 
jalutamisest jääb paljudel liikumisharjusega inimestel väheseks, et olla reibas ja saada 
mitmekülgset kehalist koormust. Eakad liikumisharrastajad teavad nende algatusele antud 
tagasiside alusel kinnitada, et olemasoleva liikumisväljaku laiendamist ja 
tegutsemisvõimaluste mitmekesistamist peavad vajalikuks ja oodatud ettevõtmiseks ka 
paljud keskealistest kambjalastest – nendest, kes ei ole enam noorukesed või ei ole veel 
jõudnud küpsemasse ikka. Kambja kooli juures asuva liikumisväljaku laiendamise projekti 

käigus on kavandatud osta ja paigaldada viis trenažööri, üks ronimiskera ja kolm erinevat 
kiike), mis sobivad kasutamiseks kogukonna erinevatesse ea- või sihtrühmadesse kuuluvatele 
inimestele. Ehkki projekti otsene eesmärk on luua Kambjas erinevatele huvilistele sobivad 
innustavamad ja tänapäevasemad võimalused värskes õhus liikumisharrastusega 
tegelemiseks, aitab kavandatud projekt samas kaasa ka selle eesmärgi saavutamisele, et 
kogukonna liikmete omavahelised kokkupuuted oleksid tihedamad ja koosmeelsemad ning 
sellest kasvaksid välja algatused või ühistegevused kodukandi elu edendamiseks. Laiendatud 
liikumisväljak oleks tänuväärseks kohtumis-, suhtlemis- ja tegutsemispaigaks ka erinevate 
põlvkondade esindajatele – nii oma pere lõikes kui kogukonna üldisemal tasandil. Kambja 
kooli liikumisväljaku asukoht kooli maa-ala aleviku kortermajade poolsel serval on väga hea – 
see ei ole keset elamurajooni, kus liigsed kilked või hõiked hakkaks inimesi häirima-, kuid on 
samas aleviku rahvale kergesti ja kiiresti kättesaadav. Liikumisväljakust kahesaja-kolmesaja 
meetri kaugusel asuvad kool, lasteaed ja noortekeskus ning ka järv ujumiskoha või 
uisuväljakuga. Liikumisväljaku naabrusesse jääb ka Kambja kirik ning kirikuõpetaja on 
liikumisväljaku laiendamist toetanud, sest see toob palju inimesi kodudest ja tubadest välja, 
aktiivse tegevuse juurde, kusjuures kiriku ja liikumisväljaku lähiümbruses on tutvumiseks ja 
meelespidamiseks mitmeid olulisi kultuuriloolisi mälestusmärke.

2 19202100937 LoovVald - Tartumaa kogukonnakiirendi TARTUMAA 
OMAVALITSUSTE LIIT

TASi piirkond - 21,440.00-       Käesoleva projekti eesmärk on käivitada uudne kogukonna arenduskiirendi LoovVald, mis 
toetuks senisele kogemusele ja parimatele praktikatele ning võtaks arvesse teisi maakonnas 
ja Eestis toimuvaid arendusprotsesse. Kogukonnakiirendi LoovVald on kutsutud ellu Tartu 
2024 toetamiseks. Selle tulemusena luuakse uudne ideede toetamise formaat, mis erineb 
teistest järgnevalt: - kogukondades ja omavalitsustes töötatakse välja palju rohkem ideid, 
mille vahel valida ning mida asuda mõtestatult ellu viima; - meeskondade moodustamine 
ideede elluviimiseks on laiapõhjalisem ja läbimõeldum; - projektide meeskonnad tunnevad 
senisest suuremat omanditunnet ja vastutust idee elluviimise ees; - kogu protsessi 
kaasatakse senisest enam asjakohaseid nõustajaid ja mentoreid, kes toetavad kogukondi ja 
projektide algatajaid ideede erinevates faasides; - projektid on tihedamalt seotud 
kogukondade, omavalitsuste ja maakonna eesmärkidega ja väljakutsetega, seega on 
osapooled senisest rohkem motiveeritud ideid toetama; - projektide elluviimise tõenäosus 
on suurem, sest nendega tegeletakse pikemaajaliselt ja põhjalikumalt kogu väärtusahelas 
(ideestamisest kuni elluviimiseni); - kiirendi pakub piloteerimise ja elluviimise toetust 
suuremale hulgale ideedele (vähemalt ühele ideele igast omavalitsusest), sh rahalist toetust 
ning muid toetavaid nõustamis- ja koolitusprogramme.



3 19202100957 MTÜ Luunja Vabatahtlik Jõepääste 
prügikoristus-reostustõrjelaeva 
renoveerimine

MITTETULUNDUSÜHING 
LUUNJA VABATAHTLIK 
JÕEPÄÄSTE

Luunja vald - 36,363.20-       Projekti eesmärgiks on suurendada Emajõe, Võrtsjärve ja Peipsi järve kui puhke- ja vabaaja 
veetmise piirkonna atraktiivsust Peipsi järve suubuva Emajõe suudme osal ning Emajõel 
tervikuna suudmest kuni Luunja valla ja Võrtsjärve piirini. Projektiga soovitakse saavutada 
prügivaba veetee Emajõel Võrtsjärvest kuni Peipsi järveni, et aidata kaasa Emajõe ja Peipsi 
järve kui loodusväärtuse hoidmisele ja kaitsmisele. Emajõe osa alates Luunja vallast kuni 

Peipsi järveni kuulub Eesti suurima looduskaitseala ‒ Peipsiveere looduskaitseala (34 610 ha, 
seisuga 2016. a.) alla. See looduskaitseala on nii Eesti kui ka Euroopa kontekstis väga 
väärtuslik terviklik looduskompleks. (https://kaitsealad.ee/et/kaitsealad/peipsiveere-
looduskaitseala) Spetsiaalne prügikoristus-reostustõrjelaev tagab iga-aastase ja regulaarse 
võimekuse koristada ja hoida korras Emajõe veetee ja kaldad prügist puhtad, et vähendada 
prügireostust. 2021 kevadel korraldas Emajõe võrgustik jõetalgud, mille raames ca kümne 
paatkonnaga koristati Emajõelt ühe päevaga ära 2,6 tonni prügi, mis olid pakitud tavalistesse 
prügikottidesse. Sel kevadel korraldatakse aktsiooni uuesti ja antud tegevus on äärmiselt 
tänuväärne. Küll aga on näha, et koristamata jääb reaalselt ca 30-40 tonni prügi, mis reostab 
Emajõge ja selle kaldaid. Kuna Emajõgi, Võrtsjärv ja Peipsi järv on äärmiselt populaarsed 
piirkonnad nii turistide, kalameeste, harrastuskalameeste ja väikelaevaomanike seas, siis on 
näha, et reostus neil looduslikel aladel aina kasvab. Prügikoristus-reostustõrjelaev suudab 
eemaldada ka reostust, mis võib tekkida väikelaevade ümberminekul ja õli lekkimisel ning 
kustutada ka tulekahjusid, mis võivad loodulikel aladel tekkida. Kui upub ära vaiksem laev ja 
tekib reostus, siis rügikoristus-reostustõrjelaev on ainus, milelga suudetakse olukord kiiresti 
kontrolli alla saada ja reostus likvideerida, kasutades selleks pinnapealset tuletõrje pumpa ja 
poome. Projekti tulemusena saab regulaarselt puhastada ja hooldada Emajõe kaldaid vee 
pealt, mida praeguse seisuga teha ei saa. Selle tulemusena väheneb oluliselt prügihulk, mis 
muidu liigub Emajõel ja jõuab Võrtsjärve ja Peipsi järve. Prügikoristus-reostustõrjelaevaga 
hoitakse korras Peipsi järve suudmeala ja Emajõe veetee, kus tegeletakse prügikoristusega 
regulaarselt. Samuti saab töölaeva rakendada vajadusel ka mujal Emajõe vanadel jõgedel, sh 
Ahja jõel saab tagada vajadusel tekkinud prügi äraveo. Prügikoristus-reostustõrjelaeva 
haldab MTÜ Luunja Vabatahtlik Jõepääste, mis tegeleb töögraafiku planeerimise ja 
elluviimisega, laeva hoolduse ja parandustöödega. MTÜ on Politsei- ja Piirivalveameti 
ametlik partner veeteel ohutuse tagamisel ja on lepingulistes suhetes Emajõega piirnevate 
omavalitsustega.



4 19202100952 Puhja minispordiväljak SIHTASUTUS ELVA 
KULTUUR JA SPORT

Elva vald - 69,992.12-       Multifunktsionaalse minispordiväljaku rajamise eesmärk on kaasajastada ja laiendada Puhja 
piirkonna sportimistingimusi. Sellega antakse panus kohaliku taristu arendamisse, mis 
üldiselt parandab piirkonna konkurentsivõimet ja tõstab selle koha atraktiivsust 
elukeskkonnana. Objekti rajamine võimaldab suunata järjest enam inimesi sportima ning 
toetab kohalikke spordiklubisid treeningvõimaluste parandamisel. Projektist saavad kasu ka 
Puhja ümberkaudsed asulad (Rannu, Ulila, Rämsi). Asula südamesse rajatav objekt 
võimaldab spordiga tegeleda erinevas eas inimestel. Minispordiväljakul on edukalt võimalik 
korraldada ühissündmusi peredele, ms lähendab omavahel kogukonna liikmeid. Objekt on 
Puhja piirkonnas juba aastaid nõutud ja oodatud, kogukond on algatatud isegi 
rahakorjanduse, et vajaliku omaosaluse taha lisarahastus ei jääks. Elva vallas laiemalt 
vajavad spordiklubid asenduspindade kasutamist näiteks suurvõistluste ajal, mille 
korraldamine on üks sihtasutuse arengulisi eesmärke (nt Elvas korraldatakse sportkeegli MM 
mais 2022). Lisaks Elva Gümnaasiumi renoveerimisega läheb kasutusest välja terveks 
hooajaks suur spordisaal. Elva kaasaegne spordihoone ei suuda isegi igapäevaselt kõikide 
klubide vajadusi katta. Minispordiväljaku rajamiseks leevendatakse oluliselt klubide jaoks 
treeningpindade vajadust. Samuti Puhja enda spordisaalis vabaneb perioodil aprill-oktoober 
teiste treeningute jaoks. See võimaldab piirkonnas laiendada ka teisi treenimisvõimalusi ja 
luua uusi treening- ja harrastusrühmi. Puhja minispordiväljakuga loomisega täidetakse kõiki 
TASi meetme 2.1 strateegilisi eesmärke. Elujõuline kogukond saab võimaluse veelgi 
arendada piirkonnas uusi võimalusi ja seeläbi hoida ja kasvatada spordi- ja 
liikumistraditsioone. Lisaks annab kaasaegne spordiobjekt viia läbi võistlusi ja ühisüritusi.

5 19202100948 Nõo Püha Laurentsiuse kiriku interjööri 
renoveerimine

EESTI EVANGEELSE 
LUTERLIKU KIRIKU NÕO 
PÜHA LAURENTSIUSE 
KOGUDUS

Nõo vald - 32,748.70-       Nõo kirikusaali ja kooriruumi interjöör on renoveeritud, hoone sisemus oluliselt parendatud 
ning aktiivses kasutuses kogukonna heaks.

KOKKU - 181,692.82-    

Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine

Jrk Taotlustoimiku 
number

Pealkiri Taotleja Asukoht  Toetussumma Lühikirjeldus

1 19202100878 Praktiliste kogemustega 
keskkonnateadlikumaks

VAPRAMÄE - VELLAVERE - 
VITIPALU SIHTASUTUS

Nõo vald - 11,633.28-       Projekti raames viiakse läbi 20 praktilist keskkonnateemalist programmi, mis keskenduvad 
süsinikuringele ja taastuvenergia tootmisele. Soovitakse tõsta noorte initsiatiivikust, tekitada 
suuremat sidusust kohaliku kogukonna, keskkonna ja ettevõtluse vahel. Projekt on 
innovaatiline ja tuleviku perspektiivi järgiv.

2 19202100861 Ettevõtlik ja sportlik noor TARTUMAA KOOLISPORDI 
LIIT

TASi piirkond - 11,772.80-       Koostöös Peipsiääre VV ja Luunja VV viiakse läbi laagrid, kuhu kaasatakse nende piirkondade 
noored, et arendada ettevõtlikkust ja sportimistahet. Laagrid panevad olulise rõhu 
meeskonnatööle ja ühistegevustele nii spordiürituste kui ka töötubade raames. Nt 
planeeritakse külastada Peipsiääre ja Luunja erinevaid ettevõtteid, viiakse läbi 
karjäärinõustamise töötuba, tutvustatakse Ahhaa Teaduskeskuse programmi läbi start-up 
ettevõtlust ja lisaks sportlikele sündmustele tulevad laagrisse oma kogemusi ja õpitunde 
jagama Eesti sportlased.

3 19202100916 Puhja noortekeskuse võimaluste 
mitmekesistamine noorte ettevõtlikkuse 
arendamiseks

ELVA VALLAVALITSUS Elva vald - 2,824.49-         Projekti raames soovitakse soetada Puhja noortekeskusesse vaba aja veetmise ja 
ühistegevuste jaoks kaasaegseid vahendeid (nt mängukonsoolid jms). Lisaks planeeritakse 
noorteettevõtlikkuse arendamist läbi noortekeskuses toimetava kohviku ja välitelgi 
soetamise, mis võimaldab noortel oma ettevõtlikkust näidata ka väljaspool keskust, osaledes 
laatadel, messidel jm. 



4 19202100962 Tartumaa tehnikataibud EESTI MOTOSPORDI 
AKADEEMIA

TASi piirkond - 7,055.67-         Selleks, et läbi viia mobiilseid tehnikaringe mootorrataste hooldamise, remontimise ja 
ohutuse kohta, on kirjutatud projekt, mille raames soovitakse soetada vajalikke tööriistasid 
ja – vahendeid. Tehnikaringide eesmärk on tõsta Tartumaa moto- ja tehnikahuviliste noorte 
tehnikaalaseid oskusi ja teadmisi. Mobiilsed ringid kätkevad endas seda, et noortele, kellel 
pole võimalik iganädalaselt Tartu linnas ringis käia, luuakse kättesaadavad õpivõimalused.

5 19202100950 Peipsiääre valla noorte 
enesejuhtimisoskuste suurendamine 
piirkonna ettevõtlikkuse kasvuks

ALATSKIVI 
NOORTEKESKUS

Peipsiääre vald - 2,768.00-         Projekti raames viiakse läbi õpilasmalev, häkaton ja purjetamisoskuste koolitus, mille käigus 
õpivad noored end ja oma oskuski ja võimeid analüüsima, paraneb suhtlemisoskus ja uute 
kontaktide loomise oskus.

6 19202100847 Teadlikumad noored, teadlikumad 
kogukonnaliikmed

MITTETULUNDUSÜHING 
SOOVEERE

Elva vald - 3,877.44-         Projekt on kirjutatud selleks, et soetada inventari Ulila keskusesse, et võimaldada läbi viia 
koostöökohtumisi, noorte vaimse tervise ja seksuaaltervise teemalisi koolitusi. Inventariks 
on kokkupandavad ja virnastatavad toolid ning lauad, lisaks tahvel. 

7 19202100960 Roiu noortekeskuse sisustamine ja 
noorte omaalgatuse seminarid

KASTRE VALLAVALITSUS Kastre vald - 5,350.78-         Seoses uue Roiu noortekeskuse valmimisega on projektitaotleja soov soetada inventari, et 
keskust külastavatel noortel oleks võimalus seal aega veeta, osaleda huviringides, korraldada 
sündmuseid jms. Seoses uue inventari ostmisega planeeritakse ka 2022. a sügisest 
korraldada omaalgatuse seminare, et utsitada noori oma kogukonnas sõna sekka ütlema ja 
viia läbi muutusi. Omaalgatuse seminaride käigus formuleerivad noored oma ideed ja teevad 
kavandid, kuidas oma mõtteid kogukonnas realiseerida. 

KOKKU - 45,282.46-       

Meede 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike arendamine

Jrk Taotlustoimiku 
number

Pealkiri Taotleja Asukoht  Toetussumma Lühikirjeldus

1 19202100918 Hobimesinike võrgustiku arendamine MTÜ PEIPSIMAA 
KOGUKONNAKÖÖK

TASi piirkond - 21,877.86-       Projekti käigus alustatakse hobimesinike võrgustiku loomise ja arendamisega Tartumaal. 
Hobimesinike võrgustik on vabatahtlik ühendus, mis koondab kogukonnaliikmeid ja 
ühendusi, kelle huvideks on piirkonnas hobimesinduse temaatikaga tegelemine ja selle 
ühiselt edasi arendamine. Hobimesinduse võrgustikuga saab ühineda jooksvalt iga 
tavakodanik kui ka juriidiline ühendus, kelle põhimõtted ühtivad võrgustiku olemuse ja 
eesmärkidega. Soetatakse võrgustiku ühiskasutusse kaks olulist seadet: Meesegaja- kreemja 
mee valmistamise seade; ja mee sulatuskapp. Seadmed annavad võimaluse kompaktselt 
mett käidelda ja pakendada, säilitada nende tervislikkus, väärtus ja kvaliteet. Projekti 
eesmärgiks on hobimesinike võrgustiku kokkukutsumine, kogukonnaliikmete kaasamine ja 
liikmete arvu suurendamine, sünergia tekitamine, liikmete teadmiste ja oskuste arendamine, 
ühiste tulevikuplaanide loomine. Hobimesinduse võrgustiku väärtuseks on tema aktiivne 
liikmeskond, kelle eestvedamisel on piirkonna looduskeskkonna kestmajäämine läbi targa 
tegutsemise ning hobimesinduse arendamise ja kogukondade kaasamise. Tulemusteks 
piirkonna elukeskkonna paranemine, võimalus aktiivseks tegutsemiseks, tegevusalade ja 
tulude laiendamiseks, järeltulevate põlvede harimine ning laiema sihtrühma kaasamine 
hobimesinduse temaatikasse. 

2 19202100953 Elva valla turismiettevõtjate tulemusliku 
ühisturunduse edendamine

SIHTASUTUS ELVA 
KULTUUR JA SPORT

Elva vald - 6,368.00-         Projekti eesmärk on aidata Elva valla ettevõtjaid suunata efektiivsemale (ühis)turundusele ja 
müügile ning läbi koolituste aidata ettevõtjatel paremini oma tegevuse fookus paika seada, 
mis tõstab kogu piirkonna mainet. Selleks on plaanis projekti raames Elva valla ettevõtjatele 
läbi viia koolitusi/seminare: 1) sotsiaalmeedia turunduse; 2) teenuse- ja tootedisaini; 3) 
ettevõtte kodulehe arenduse teemadel. Samuti on eesmärgiks uuendada piirkonna 
turismitrükist.



3 19202100947 Elva valla loomeettevõtjate 
loovhommikud ja mentorlus

ELVA VALLAVALITSUS Elva vald - 8,672.00-         Projekti eesmärgiks on Elva valla loomeettevõtjate võrgustiku arendamine läbi regulaarsete 
kohtumiste korraldamise ning mentorlusprogrammis osalemise. Projekti käigus kohtuvad 
loomeettevõtjad ning vabakutselised iga kuu loovhommikutel. Igal kohtumisel on oma 
teema ning teemakohased esinejad, kes jagavad oma ekspertkogemust inspireerivate 
lugude, koolituste kaudu. Kogu projekti perioodi peale on planeeritud loovhommikuid 10, 
ning 2 suuremat inspiratsioonireisi.

4 19202100945 Tartumaa tervistedendavate 
noortekeskuste koostöövõrgustiku 
arendamine ja võimestamine

TARTUMAA 
NOORSOOTÖÖTAJATE 
ÜHENDUS

TASi piirkond - 33,440.48-       Projekti peaeesmärk: Läbi noorsootöö meetodite on loodud elujõuline ja võimestunud 
noorsootöö kogukond, kes panustab maakonna tasakaalustatud arengusse ja seeläbi 
inimeste sh noorte ja noorsootöötajate vaimsesse ja füüsilisse tervisesse.. Alaeesmärgid: 1. 
Teiste valdkondadega sidustatud maakondlik noorsootöö võrgustik on elujõuline ja 
võimestunud. 2. Tervist endendavate noortekeskuste võrgustikku kuuluvad enamik 
Tartumaa noortekeskusi. 3. Tartumaa tervistedendavate noortekeskuste programm ja 
sekkumised on tõenduspõhised ja süsteemselt käivitunud. 4. Välja on antud heade 
tervistedendavate praktikate kogumik. Tegevussuunad: 1. Noorsootöö ja tervisedenduse 
valdkonna seminarid. Koostööseminaridel esitatakse töökogemuslike ettekannetena 
noorsootöö positiivseid näiteid KOVides ning arendatakse ühistegevusi ja koostööd. 2. 
Noorsootöötajate koolitusprogrammid, mille väljundiks on kaasaegsete ja tõenduspõhiste 
sekkumiste elluviimine noortekeskustes. 3. Toimuvad programmi tervist edendavate 
noortekeskuste võrgustiku maakondlikud ühisüritused . 4.Jätkusuutliku tunnustuskonkursi 
läbiviimine, mille eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning TASi piirkonna 
noortevaldkonda edendanud inimesi ja organisatsioone. Võib öelda, et projekti läbiv idee on 
ühistegevuste hoogustamine nii projektipartnerite kui sidusvaldkondadega.

KOKKU - 70,358.34-       

Meede 3.3. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine

Jrk Taotlustoimiku 
number

Pealkiri Taotleja Asukoht  Toetussumma Lühikirjeldus

1 19202100933 Eesti liikumis- ja spordifestival 2022 SIHTASUTUS ELVA 
KULTUUR JA SPORT

Elva vald - 20,544.64-       Soovime korraldada Eestis ja kogu Baltikumis ainulaadset üritust - Eesti liikumis- ja 
spordifestivali, mille eesmärk on tervislike eluviiside propageerimine, et juhtida tähelepanu 
spordi- ja liikumistegevuste ning tervisliku toitumise olulisusele rahva tervise parendamisel. 
Ühtlasi soovime juhtida tähelepanu sporditurismile kui ühele olulisele Lõuna-Eestisse 
reisimise põhjusele. Sporditurismi näol on tegu reisimisega, kus on suurim motivatsioon ning 
selle abil saab teadlikult elavdada piirkonna arengut. Tuues piirkonda liikumisest ja 
tervislikust eluviisist huvitatud inimesi meie lähiriikidest, võidavad sellest kõik (meie 
ettevõtjad, teised linnad ja Eesti kui sihtkoht üleüldiselt). Läbi selle saab piirkond juurde 
tuntust ja majanduslikku kasu. Üritusel toimuvad töötoad ja loengud, kus jagavad kogemusi 
nii Eesti kui ka välisriikide eksperdid ja praktikud liikumis- ja spordivaldkonnas. Peale selle 
toimuvad erinevate spordialade esitlused ja sõud ning näidistreeningud, mis sobivad nii 
algajatele kui ka profisportlastele. Festivalil saavad külalised võtta ise ise erinevatest aladest 
osa. Lisaks toimuvad rahvusvahelised kõrgetasemelised spordivõistlused erinevatel 
spordialadel. Ürituse tulemusena suureneb majutusasutuste käive ja ööbimiste arv, lisaks 
tarbitakse kohapeal toitlustus- ja meelelahutusteenuseid.

2 19202100954 Puhja palverännukeskuse arendamine EESTI EVANGEELSE 
LUTERLIKU KIRIKU PUHJA 
KOGUDUS

Elva vald - 49,810.69-       Ühiselt koostööpartner MTÜ Palverännuteega viiakse ellu tegevuskava, mille sisuks on 
palverännutraditsiooni ja pärandkultuuri turismi edendamine Eestis, noorte kaasamine 
ajaloolise väärtusega objektide tutvustamisse ja Puhja pastoraadi kui palverännukeskuse 
parendamine. Tehakse koostööd teiste Pirita-Vastseliina palverännuteel olevate MTÜ-dega 
võrgustumise eesmärgil.

KOKKU - 70,355.33-       



Jrk Meede Taotlusvooru esitatud 
taotluste arv

Hindamisele 
esitatud 
taotluste arv

 TASi juhatuse 
otsusega 
kinnitatud 
taotluste arv

Toetussumma

1 1.3. COVID-19 toetusmeede 11 9 - 4-                      177,866.37

2 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 22 20 - 5-                      181,692.82

3 2.2. Noorte aktiviseerimine 9 9 - 7-                      45,282.46

4 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike arendamine 6 4 - 4-                      70,358.34

5 3.3. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine 2 2 - 2-                      70,355.33

KOKKU 50 44 - 22-                    545,555.32


