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Lisa
Peipsiveere arenguprogrammi 2019. aasta tegevuskava

Taotleja

1

Projekti nimi

Mustvee Halastuse Kiriku abihoone koguduse
ja Püha
liikmete WC remont
Kolmainsuse
Ainuusu Kogudus

Toetuse
maksimaalne
suurus (euro)

4 731,95

Oma- ja
kaasfinantseeringu
minimaalne
määr

Taotluse
regionaalse
abi andjale
esitamise
hiliseim
kuupäev

Tegevuse
eeldatav
kestvus
(kuudes)

15%

01.10.2019

18

Märkused

Kanda projekt tegevuskavasse ja toetada taotletud mahus.

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projektiga luuakse paremad külastustingimused sh liikumispuudega inimestele. Projekti abil lahendatakse Mustvee Ainuusu koguduse kiriku igapäevane
probleem ja rajatakse kirikusse korralikud WC-d, et neid saaks kasutada nii koguduse liikmed kui turistid, kes on tulnud Mustvee vaatamisväärsustega tutvuma. Ajaloolised kirikud on
oluline osa piirkonna vaatamisväärsustest ja siinkohal on tegemist väga ainulaadse kirikuga piirkonnas. Projekt soodustab turismi kasvu piirkonnas.
2

Alutaguse
Vallavalitsus

Alajõe terviseväljaku rajamine

32 000,00

15%

15.12.2019

8

Kanda projekt tegevuskavasse ja toetada taotletud mahus.

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti eesmärgiks on kaasaegsete võimaluste pakkumine välitingimustes vaba aja aktiivseks ja sportlikuks veetmiseks ning seeläbi Alajõe küla elukeskkonna
väärtuse tõstmine ja kohaliku elu edendamine. Alajõe küla teenuskeskuse juurde ehitatakse kaasaegseid ja uudseid võimalusi pakkuv kogu pere mängu- ja terviseväljak, kus erinevad
huvi- ja vanusegrupid saavad harrastada välitingimustes aktiivseid ning tervisele kasulikke tegevusi. Kodulähedaste sportimis- ja vaba aja veetmise võimaluste avardamine viib tervema ja
aktiivsema kogukonna kujunemiseni. Alajõe küla mängu- ja terviseväljaku väljaehitamine on üks osa Peipsi põhjaranniku üldplaneeringu järgi piirkonna arendamise kavast.
3

Avijõe Selts MTÜ Avinurme kitsarööpmeline
raudtee kui elav ajalugu turismis

10 987,00

15%

01.10.2019

18

Kanda projekt tegevuskavasse ja toetada taotletud mahus.

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti kaasabil valmib kaasaegne turismiobjekt, mis annab kohalikule piirkonnale turismiarendamise seisukohalt tuntava lisandväärtuse. Remonditakse
raudteesild, millel paikneb ajalooline rongi veerevkoosseis. Vagun sisustatakse innovaatilise infokioskiga, mis võimaldab 1 km pikkuse raudteesõidu jooksul tutvustada Avinurme
arenemist puidupealinnaks. Infomaterjalid annavad ülevaate piirkonna tegevustest enne ja nüüd ning algteadmised meid ümbritsevast loodusest.
Tegemist on toimiva ja populaarse turismiatraktsiooniga, mille edasiarendamine suurendab kasusaajate arvu ning tõstab piirkonna mainet.

4

SA Jõgevamaa
Arendus- ja
Ettevõtluskeskus

Peipsiveere ettevõtlikud noored
2020

7 380,55

15%

01.10.2019

18

Kanda projekt tegevuskavasse ja toetada seda taotletust väiksemas mahus
vastavalt Peipsiveere arenguprogrammi punktile 74. Toitlustamist ja
projektijuhtimist toetatakse suuruses, mis on vastavuses arenguprogrammi
käskkirja punktidega 28.3 ja 28.4.

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti eesmärk on arendada piirkonna koolinoorte ettevõtlikkust. Projekti raames aidatakse korraldada ettevõtlusõpet koolides, inspireeritakse piirkonna
koolinoori osalema ettevõtlusringis ja äriideede konkursil ning luuakse eeldused õpilasfirmade tekkeks piirkonna koolide juures. Korraldatakse 3-päevane ettevõtluslaager ettevõtlikele
noortele, kus õpitakse äriplaani koostamist ja selle elluviimist õpilasfirmana. Ettevõtlusringis valmistatakse õpilastest koosnevaid meeskondi ette osalemaks noorte äriideede konkursil.
5

Kasepää
Vanausuliste
Kogudus MTÜ

Küttesüsteemi rajamine Kasepää
Vanausuliste Kirikus

19 471,49

15%

01.10.2019

18

Kanda projekt tegevuskavasse ja toetada taotletud mahus.

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti eesmärk on Kasepää kiriku ikoonide säilimise ja kiriku tuleohutuse tagamine läbi maakütte süsteemi rajamise. Projekti raames paigaldatakse
maasoojuspump, pinnasekollektor, torustik ja radiaatorid. Maaküttesüsteem tagab kirikus ühtlase temperatuuri ja vähendab niiskustaseme kõikumist. See on oluline muinsuskaitse all
olevate ikoonide säilimiseks. Projekt aitab kaasa vanausuliste kogukonna elujõulisuse ning kultuuri säilitamisele.
9

Mustvee
Vallavalitsus

Mustvee kalmistu aia
renoveerimine

10 000,00

15%

01.12.2019

12

Kanda projekt tegevuskavasse ja toetada seda taotletust väiksemas mahus
vastavalt Peipsiveere arenguprogrammi punktile 74.
Projekti täies mahus rahastamiseks ei piisa programmi eelarves vahendeid
ja programmi nõukogu hinnangul on projekti võimalik teostada olulises
mahus ka väiksema eelarvega.
Projekt tugineb piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära rakendamisele, on
jätkusuutlik ning elluviimine reaalne, kuid programmi nõukogu hinnangul
tuleks projekt teostada etapiviisiliselt pikema aja jooksul kogukonna
aktiivse kaasamise toel. Toetus eraldatakse antud protsessi käivitamiseks.

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti eesmärk on renoveerida Mustvee kalmistu kiviaed. Mustvee kalmistu omab kultuuriajaloolist, kunstilist (hauatähised) ja miljöölist väärtust. Mustvee
surnuaed on rahupaik, kus puhkavad koos erinevate uskude inimesed ja surnuaial on kolm väravat, millest üks on luterlastele, teine õigeusklikele ja kolmas vanausulistele. See ainulaadne
lahendus on vaatamisväärsus samuti ka turismi seisukohast.
10

Mustvee
Vallavalitsus

Laululava tantsuplats

10 868,10

15%

01.12.2019

12

Kanda projekt tegevuskavasse ja toetada taotletud mahus.

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti eesmärk on avardada Kasepää laululava kasutamise võimalusi läbi laululava ees paikneva tantsuplatsi laiendamise. See võimaldab korraldada laululaval
senisest suurema osalejate arvuga üritusi. Projekti raames suurendatakse laululava esist tantsuplatsi pinda ja kaetakse see kiviparketiga. Objekt on kohalikule kogukonnale vajalik ja
aktiivselt kasutatav. Investeering on oluline kohaliku kogukonna jätkusuutlikkuse tugevdamiseks. Projektist kasusaajate arv on suur.
11

Mustvee
Vallavalitsus

Kauplemiskeskus Mustvees

8 874,00

15%

01.12.2019

12

Kanda projekt tegevuskavasse ja toetada seda taotletust väiksemas mahus
vastavalt Peipsiveere arenguprogrammi punktile 74.

Projekti täies mahus rahastamiseks ei piisa programmi eelarves vahendeid
ja programmi nõukogu hinnangul on projekti võimalik teostada olulises
mahus ka väiksema eelarvega.
Toetatakse turulettide soetamist ja paigaldamist.
Projekti jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb taotlejal koos põhitaotlusega
esitada turu edaspidise arendamise visioon.
Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti eesmärk on teha korda Mustvee turg, et parandada linna tuiksoone ilmet ja luua mugavamad tingimused kauplejatele. Projekti raames paigaldatakse
turuletid ja tehakse korda lettide alune maa-ala, mis kaetakse kiviparketiga.
12

Parim Valik MTÜ Peipsi Romantika 2020

6 000,00

15%

15.12.2019

9

Kanda projekt tegevuskavasse ja toetada seda taotletust väiksemas mahus
vastavalt Peipsiveere arenguprogrammi punktile 74.
Projekti täies mahus rahastamiseks ei piisa programmi eelarves vahendeid
ja programmi nõukogu hinnangul on projekti võimalik teostada olulises
mahus ka väiksema eelarvega.

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti eesmärk on viia läbi Peipsi Romantika kontsertõhtud 2020. aastal. Kontsertõhtud toimuvad Jõgevamaal Mustvee vallas Tiheda külas Kasepää laululaval
Peipsi järve kaldal. Lisaks tuntud muusikute ülesastumistele esinevad üritustel Peipsi piirkonna isetegevuslased (laulukoorid, rahvatantsijad jm). Kohapeal pakutakse vanausuliste kombe
kohaselt valmistatud samovariteed, maiust ning teisi kohalikke tooteid. Kontsertõhtutel pakutavad toidud on valmistatud kohalikust toorainest. Projekti elluviimine aitab kaasa piirkonna
turundamisele ning toetub piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära rakendamisele. Projekti elluviimise tulemusena paraneb inimeste teadlikkus Peipsi piirkonna eripärast ja suureneb
tõenäosus rohkemate inimeste elama asumiseks piirkonda tulevikus.
17

Peipsimaa
Kogukonnaköök
MTÜ

Peipsimaa toidukultuuri
eestvedamine ja arendamine

20 000,00

15%

15.10.2019

12

Kanda projekt tegevuskavasse ja toetada taotletud mahus.
Nõukogu hinnangul on taotleja jätkusuutlikkuse tagamiseks vajalik
taotlejaks oleva MTÜ liikmeskonna laiendamine järgmise aasta jooksul.

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti eesmärk on tagada Peipsimaa toidutemaatika eestvedamine, turundus ja toiduvaldkonna ürituste korraldamine. Oluliseks tegevuseks on ettevõtjate
võrgustumine, läbi mille tekib sünergia, suureneb piirkonna tuntus ning kasvab külastatavus. Korraldatakse võrgustiku liikmete regulaarseid kokkusaamisi, osaletakse ühiselt messidel,
festivalidel ja teistel toiduga seotud üritustel, korraldatakse koolitusi ja tõstetakse tarbijate teadlikkust Peipsi kaladest toidu valmistamise kohta. Viiakse läbi üritusi nagu „Peipsi Toidu
Tänav“, „Rääbisefestival“ jt. Pidev areng hoiab piirkonna konkurentsivõimelisena ning jätkusuutlikuna.

18

Peipsimaa
Kogukonnaköök
MTÜ

Peipsi Toit maailma

10 000,00

15%

15.12.2019

12

Kanda projekt tegevuskavasse ja toetada seda taotletust väiksemas mahus
vastavalt Peipsiveere arenguprogrammi punktile 74.
Projekti täies mahus rahastamiseks ei piisa programmi eelarves vahendeid
ja programmi nõukogu hinnangul on projekti võimalik teostada olulises
mahus ka väiksema eelarvega.
Toetatakse õppereisil osalemist, sest see annab piirkonna ettevõtjatele
võimaluse tutvuda parimate praktikatega ja vahetada kogemusi, samuti

tutvustada oma piirkonna tooteid ja teenuseid ning luua ärikontakte.
Programminõukogu ei toeta ülejäänud tegevusi, kuna ei pea neid piisavalt
kuluefektiivseks.
Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti eesmärk on piirkonna toidutemaatika valdkonna inimeste arendamine läbi teiste piirkondade külastamise, õpitubades osalemise ning kontaktide loomise.
Projekti raames korraldatakse õppereis Dagestani III rahvusvahelisele gastroturismi festivalile "Visit Dagestan".

19

Peipsimaa Turism
MTÜ

Peipsimaa Turismi tegevustoetus
2020

20 000,00

15%

15.10.2019

12

Kanda projekt tegevuskavasse ja toetada taotletud mahus.

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti eesmärk on tagada läbi tegevustoetuse piirkonna turismialane arendustöö. Tegevustoetuse perioodil viiakse ellu erinevaid turismialaseid tegevusi
lähtudes Peipsimaa arengustrateegiast. Projekti raames planeeritud tegevuste hulgas on Tourest, Balttour ja Adventure messidel osalemine, Peipsimaa VIII Arengufoorumi ja Peipsi
Järvefestival korraldamisel osalemine, ettevõtjate õppereisi korraldamine jne.
20

Peipsimaa Turism
MTÜ

Peipsimaa turundamine

22 237,30

15%

01.10.2019

18

Kanda projekt tegevuskavasse ja toetada seda taotletust väiksemas mahus
vastavalt Peipsiveere arenguprogrammi punktile 74.
Projekti täies mahus rahastamiseks ei piisa programmi eelarves vahendeid
ja programmi nõukogu hinnangul on projekti võimalik teostada olulises
mahus ka väiksema eelarvega.

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti eesmärk on tõsta Peipsimaa tuntust lähiturgudel ja Eestis. Projekti raames tehakse uued Peipsimaad tutvustavad trükised, mille läbi antakse huvilistele
ülevaade Peipsimaa piirkonnast. Peipsimaa sündmuste kalendreid tehakse kokku 5 keeles (est, eng, rus, lat, ger) ning jagatakse nii turismimessidel, workshopidel, pressireisidel kui
kohalikes turismiinfopunktides. Peipsimaa imagoloogilised trükised tehakse 4 keeles (est, eng, rus, ger) ning need sisaldavad rohke pildimaterjaliga piirkonda tutvustavat infot. Peipsimaa
infokaardid on volditud trükised, mille ühel küljel on Peipsimaa kaart koos tingmärkidega ning teisel pool Peipsimaa majutuste, toitlustuse ja muuseumide info. Projekti raames
tutvustatakse reisikorraldajatele ja ajakirjanikele Peipsimaa piirkonda ja parimaid elamusi. Projekti raames planeeritakse võõrustada ajakirjanike ja reisikorraldajate gruppe Saksamaalt,
Venemaalt, Lätist ja Eestist.
21

Peipsimaa Turism
MTÜ

Forest Trail/Long distance crossborder hiking trail “The Forest
Trail”

17 196,59

0%

01.10.2019

18

Kanda projekt tegevuskavasse ja toetada taotletud mahus.

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti eesmärk on arendada tervislikke eluviise ja tutvustada piirkonda läbi eelduste loomise looduses viibimiseks, matkamiseks ja tervisespordi
harrastamiseks. Projekti raames viiakse ellu Metsatee projekt, mis on suunatud loodus- ja matkahuvilistest sise- ja välisturistidele. See hõlmab ca 1050 km loodusradasid, mille algus- ja
lõpp-punktideks on kas Riia või Tallinn. Valmib matkaja juhendmaterjal, eesti-, läti- ja inglisekeelne koduleht, mobiilipõhised rakendused, uued teeviidad ja infotahvlid kohaliku looduse
eripära tutvustamiseks ja palju muud. Lisaks toimub turundustöö, seal hulgas ajakirjanike ja reisikorraldajate õppereisid, osalemine aktiivtegevusmessidel Saksamaal ja Hollandis jne.
22

Peipsiääre
Vallavalitsus

Rannaala arendamine Kasepääle

10 000,00

15%

01.10.2019

12

Kanda projekt tegevuskavasse ja toetada seda taotletust väiksemas mahus
vastavalt Peipsiveere arenguprogrammi punktile 74.

Projekti täies mahus rahastamiseks ei piisa programmi eelarves vahendeid
ja programmi nõukogu hinnangul on projekti võimalik teostada olulises
mahus ka väiksema eelarvega.
Projekti elluviimine suurendab Peipsi järve kui puhke- ja vabaaja
veetmise piirkonna atraktiivsust, kuid nõukogu hinnangul peaks sellise
projekti puhul olema kohaliku omavalitsuse poolne panus suurem.
Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti raames plaanitakse luua Kasepää alevikku avalikuks kasutuseks mõeldud puhke- ja supluskoht. Eesmärk on luua eeldused, et turistid peatuksid
piirkonnas pikemalt. Alale paigaldatakse rannakabiin, kaks piknikulauda koos pinkidega, väligrill ja prügikast. Planeeritav puhkeala rajatakse elanike soove arvestades ning võimaldades
kohalikel omavahel sotsialiseeruda ja tugevdada kogukonna tunnet, et säiliks piirkonna elujõulisus.
23

Peipsiääre
Vallavalitsus

Vanausuliste kultuuri õpetus
Kolkja koolis

2 698,75

15%

01.10.2019

18

Kanda projekt tegevuskavasse ja toetada taotletud mahus.

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti eesmärk on vanausuliste kultuuri ja traditsioonide edasiandmine, samuti kirikuslaavi keele säilitamine läbi vanausuliste kultuuriõpetuse korraldamise.
Projekt aitab taastada sidemed noorte ja nende etnilise grupi juurte vahel, aitab kaasa vanausuliste kultuuri säilimisele ning äratab noortes huvi esivanemate kultuuripärandi vastu.
Eesmärgi saavutamiseks korraldatakse vanausuliste kultuuriõpetuse huviring ning noorte õppereis Daugavpilsi Läti vanausuliste kogukonna toimimisega tutvumiseks. Projekt on oluline
vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikuks säilimiseks.
25

Sibulatee MTÜ

Sibulatee sündmused ja lood
nähtavaks ning ettevõtjad
konkurentsivõimeliseks

20 924,96

15%

01.10.2019

18

Kanda projekt tegevuskavasse ja toetada taotletud mahus.

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti eesmärk on aidata kasvatada piirkonnas eksporditulu, turismisektoriga seotud ettevõtjate arvu ning elanike sissetulekuid. Ettevõtete ühisturunduse tarvis
tõlgitakse sibulatee.ee koduleht saksa ja soome keelde ning koostatakse saksakeelne trükis sibulatee kohta. Valmistatakse ette sibulatee muuseumite haridusprogrammide trükised.
Pannakse kirja sibulateed tutvustavad lood ja luuakse nende baasil turunduseks sobiv video ja fotomaterjal. Viiakse läbi üritusi nagu Sibulatee Kalapuhvetite Päev jt. Korraldatakse
ettevõtjatele õppereise parimate praktikatega tutvumiseks.
30

Peipsiveere
Kunstikeskus
MTÜ

Voronja skulptuuride aed

23 100,00

15%

01.10.2019

18

Kanda projekt tegevuskavasse ja toetada seda taotletust väiksemas mahus
vastavalt Peipsiveere arenguprogrammi punktile 74.
Projekti täies mahus rahastamiseks ei piisa programmi eelarves vahendeid
ja programmi nõukogu hinnangul on projekti võimalik teostada olulises
mahus ka väiksema eelarvega ja etappide kaupa.

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti eesmärgiks on välja arendada Voronja galerii skulptuuride aed, mida Sibulatee ja Peipsiveere külalised saavad väisata aastaringselt. Skulptuuride aed
loob täiendavaid võimalusi piirkonna avastamiseks väljapool turismi kõrghooaega. Skulptuuride aias saab näha ka teoseid, mis visualiseerivad kohalikke traditsioone. Projekti raames
valmib “Skulptuuride aia” ehitusprojekt ja teostatakse suuremad aiakujundustööd, mis loovad eeldused skulptuuride paigaldamiseks territooriumile. Paigaldatakse esimesed skulptuurid.
Kokku toetusteks:

256 470,69

Peipsiveere arenguprogrammile eraldatud vahendid 2019. aastal (euro)
Varasematest projektidest vabanenud vahendid (euro)
Kokku vahendeid: (euro)

256 000,00
4 470,69
260 470,69

sellest rakenduskuludeks Tartumaa Omavalitsuste Liidule (euro)

2 000,00

sellest rakenduskuludeks Riigi Tugiteenuste Keskusele (euro)

2 000,00

sellest toetusteks (euro)

256 470,69

