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Peipsiveere arenguprogrammi 2017. aasta tegevuskava                      

Nr Taotleja Projekti nimetus Maksimaalne 

toetuse suurus 

(eurodes) 

Eeldatav 

kogu 

projekti 

maksumus 

(eurodes) 

 

Oma- ja 

kaas- 

finantseeringu 

minimaalne 

määr 

 

Taotluse 

esitamine 

EASile 

(hiliseim 

kuupäev) 

 

Tegevuse 

eeldatav 

kestvus 

(kuudes) 

Märkused 

1 Piirissaare 

Valla-

valitsus 

Tere Tulemast 

Piirissaarele III 

8 029,16 9 477,00 15% 28.02.2018 8  Kanda projekt 

tegevuskavasse ja toetada 

seda taotletust väiksemas 

mahus vastavalt Peipsiveere 

arenguprogrammi punktile 

74. 

Eesmärk ja lühikirjeldus: projekt keskendub Piirissaare eripärase kultuuri ja looduse väljatoomisele turundustegevuse kaudu. Projekti raames 

korraldatakse 2018 aastal 3 kohalikule ajaloole ja loodusele tuginevat üritust: suve alguse pidu, Peetri päeva pidu ja Piirissaare Päevad 2018. Lisaks 

antakse projekti raames välja üks Piirissaart tutvustav trükis. 

2 SA 

Jõgeva-

maa 

Arendus- 

ja Ette-

võtlus-

keskus 

Peipsiveere 

ettevõtlikud 

noored  

9 322,00 11 022,00 15% 30.11.2017 12 Kanda projekt 

tegevuskavasse ja toetada 

taotletud mahus. 



Eesmärk ja lühikirjeldus: projekt "Peipsiveere Ettevõtlikud Noored" aitab Jõgevamaa Peipsiveere piirkonna (Mustvee linna, Kasepää ja Pala valla) 

umbes 100 koolinoore (7-12 klass) ettevõtlikkust arendada ettevõtlusõppe toetamise ja ettevõtlusringi korraldamisega. Projekti käigus loodavad 

äriplaanid osalevad äriideede konkursil. Toimuvad ettevõtlikkust inspireerivad äriideede genereerimise tunnid koolides, tegutseb koos kohalike 

ettevõtjatega ettevõtlusring, mis korraldab omakorda erinevaid äriplaani koostamiseks ning esitlemiseks vajalikke koolitusi. Ettevõtlusringi 

tegevuste eesmärk on valmistada meeskondi ette osalema noorte äriideede konkursil, mis päädib parimate autasustamisega ja õppereisiga Tartusse, 

kus võitjad ise saavad valida objekti või sündmuse, mida ettevõtluse õppimise eesmärgil külastada. 

3 Mustvee 

Linna 

Vana-

usuliste 

Kogudus 

Mustvee linna 

vanausuliste  

kiriku katuse 

renoveerimise I 

etapp 

32 000,00 39 924,00 

 

15% 01.11.2017 8 kuud Kanda projekt 

tegevuskavasse ja toetada 

taotletud mahus. 

Eesmärk ja lühikirjeldus: projekti eesmärgiks on Peipsiäärse vanausuliste kogukonna elujõulisusele ja jätkusuutlikkusele kaasaaitamine. 

Projektitoetusega renoveeritakse Mustvee linna vanausuliste kiriku katust: asendatakse katuse lamedama osa vana plekk uuega ja vahetatakse välja 

kahjustada saanud roovitis ja laudis. Katuse renoveerimise II etapis uuendatakse hiljem ka kiriku kuplite plekk-kate.                                                                                                                                                         

Mustvee Linna Vanausuliste Kogudus on kõige suurem ja tegusam vanausuliste kogudus Jõgevamaal ja nende kirik Mustvee linnas on üks 

suuremaid vanausuliste palvelaid piirkonnas. Säilitades ja renoveerides  vanausuliste kirikuid ja palvelaid, loome eeldused vanausuliste kogukonna 

ja kultuuri jätkumiseks ja elujõulisena püsimiseks. 

4 Meeksi 

Valla-

valitsus 

Mehikoorma 

rannaala kujundus 

– I 

15 075,60 17 736,00 15% 01.04.2018 18 Ei toetata kõnnitee ja 

projektijuhtimisega seotud 

kulutusi. Komisjoni 

hinnangul on paralleelselt 

olemasoleva 

juurdepääsuteega rajatava 

kõnnitee lisandväärtus väike 

ning omavalitsuse poolt 

esitatud taotluse puhul ei ole 

põhjendatud 

projektijuhtimise toetamine, 

sest piirkonna arengu 

korraldamine on 

vallavalitsuse ülesanne. 
Kanda projekt 



tegevuskavasse ja toetada 

seda taotletust väiksemas 

mahus vastavalt Peipsiveere 

arenguprogrammi punktile 

74. 

Eesmärk ja lühikirjeldus: projekti eesmärgiks on Peipsi järve atraktiivsuse suurendamine ja järve ning kaldaala mitmekesisema kasutamise 

võimaluste loomine nii kohalikele ala kasutajatele kui ka turistidele. Piirkonna tähtsaimaks looduslikuks vaatamisväärsuseks on Peipsi järv, mis 

pakub võimalusi erinevateks tegevuseks. Seetõttu on oluline, et loodaks häid tingimusi mitmekesisteks aktiivseteks ja lõõgastavateks tegevusteks, 

et kõik soovijad Peipsi väärtuslikkusest ühel või teisel moel osa saaksid. 

5 Lohusuu 

Valla-

valitsus 

Lohusuu 

kogukonnamaja 

sisustamine 

23 325,52 27 441,79 15% 

 

01.12.2017 12 Kogukonnaköögi 

sisustamine võimaldab anda 

lisandväärtust kohalikule 

toorainele, arendada 

kohapealset 

ettevõtlusaktiivsust ning 

parandada ettevõtlus- ja 

elukeskkonda, kuid teiste 

projekti tegevuste mõju on 

programmi nõukogu 

hinnangul Peipsiveere 

programmi eesmärkide 

saavutamisele vähene. 

Toetatakse köögisisustuse 

soetamist, teisi tegevusi ei 

toetata.  Kanda projekt 

tegevuskavasse ja toetada 

seda taotletust väiksemas 

mahus vastavalt Peipsiveere 

arenguprogrammi punkti 23 

alapunktile 3. 



Eesmärk ja lühikirjeldus: Lohusuu kogukonnamajja sisustatakse kogukonnaköök, kus saavad ettevõtted ja organisatsioonid laiendada oma pakutava 

toidu valikut. 

6 MPEÕK 

Alajõe 

Jumala-

ema 

Sündimise 

Kogudus 

 

MPEÕK Alajõe 

Jumalaema 

Sündimise kiriku 

avatäidete osaline 

restaureerimine. 

Akende 

välisveeplekkide 

osaline vahetus. 

13 663,74 16 078,74 

 

15% 22.12.2017 7 Kanda projekt 

tegevuskavasse ja toetada 

taotletud mahus. 

Eesmärk ja lühikirjeldus: Ida-Virumaal, Peipsi järve põhjapoolses osas, 19 saj teisest poolest pärinev ja tegutsev õigeusu kirik, mis on kantud 

"Teeliste kirikute" nimekirja. Kirik asetseb turismimarsruudil kus asetsevad Vasknarvas asetsev nunnakloostri erakla e. skeetla ja Illuka vallas olev 

Kuremäe klooster. Peipsiveere programmi abiga on restaureerimistöid toetatud kahes etapis erinevatel kalendriaastatel. Käesoleval aastal on 

restaureerimistööde käigus planeeritud lõpetada kiriku akna-avade restaureerimistööd, vahetada akna välis-veeplekid ja puhastada vanast värvist 

aknatrellid.  

7 VM FEST 

MTÜ 

Rahvusvahelise 

Vaimuliku 

Muusika Festivali 

VM FEST 

MUSTVEE 

korraldamine 

Peipsi pealinnas. 

10 000,00 11 800,00 15% 

 

01.02.2018 7  Kanda projekt 

tegevuskavasse ja toetada 

seda taotletust väiksemas 

mahus vastavalt Peipsiveere 

arenguprogrammi punktile 

74. 

Eesmärk ja lühikirjeldus: 07.-12.august 2018 toimub III Rahvusvaheline Vaimuliku Muusika Festival VM FEST MUSTVEE. Kahe aasta jooksul 

muutus festival väga populaarseks Mustvee elanike seas just festivali esinejate kõrgema kunstilise taseme tõttu. Festival hoiab oma taset ning 

kutsub esinema väga häid ja andekaid muusikuid ja kollektiive. Mustvees asub 5 erineva konfessiooniga kirikut: Luterlik, Vanausu, Õigeusu, 

Ainuusu ja Baptistlik. Seetõttu võib Mustvee linna nimetada "Eesti Jeruusalemmaks". Festivali kontseptsiooni järgi kõlab igas Mustvee pühakojas 

sellele konfessioonile ja kultuurile lähedane muusika. Avakontsert toimub Mustvee Kultuurikeskuse pargis ja on kõigile kuulajatele tasuta. Seejärel 

toimuvad vaimuliku muusika kontserdid Mustvee EELK kirikus, Mustvee Püha Kolmainu kirikus, Mustvee Betaania koguduses, Mustvee 

Vanausuliste palvelas ja/või Raja ja/või Kasepää vanausuliste palvelas ning Mustvee Õigeusu kirikus. Festivali galakontsert toimub Mustvee 

Kultuurikeskuses. Aasta 2018 VM FEST MUSTVEE planeeritavad esinejad: Trompetite ansambel BRASS ACADEMY (Eesti, kunstiline juht 

Aavo Ots), naistrio IRMELIN (Rootsi), ansambel VOX CLAMANTIS (Eesti, kunstiline juht Jaan-Eik Tulve), Konevets Kloostri meeskvartett 



(Venemaa), ansambel ORTHODOX SINGERS (Eesti, kunstiline juht Valeri Petrov), sopran Marti Newland (USA), Šiauliai Riiklik Kammerkoor 

POLIFONIJA (Leedu),  metsosopran Helen Lepalaan (Eesti). Festivali reklaamitakse aktiivselt läbi meediakanalite ning turismiinfo ressursside nii 

Eestis, kui ka Lätis ja Venemaal. 

8 MTÜ Raja 

Vana-

usuliste 

Kogudus 

Palvelale 

pelletikamina 

soetamine 

2 103,75 2 475,00 15% 

 

01.11.2017 9  Kanda projekt 

tegevuskavasse ja toetada 

taotletud mahus. 

 

Eesmärk ja lühikirjeldus: Raja Vanausuliste Koguduse suurde palveruumi soovitakse soetada ja paigaldada pelletikamin. Projekti eesmärgiks on 

aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele. Pelletikamina soetamine suurde palveruumi 

aitab hoida ruumis stabiilse soojuse, ära jääks temperatuuride suur kõikumine. Kindel temperatuur tagaks ruumis olevate ikoonide parema 

säilimise. Pelletikamina soetamine aitab oluliselt kokku hoida rahalist ressurssi, mida kogudusel on niigi piiratud. 

9 Iisaku 

Valla-

valitsus 

Kauksi 

rannapromenaadi 

väljaehitus, 3. 

etapp 

32 000,00 38 983,00 

 

15% 

 

20.01.2018 8  Kanda projekt 

tegevuskavasse ja toetada 

taotletud mahus. 

Eesmärk ja lühikirjeldus: antud projektiga jätkab Iisaku vald maastikuarhitektuurse projekti Kauksi rand väljaehitamist. Käesolev projekti 

realiseerimisega saavad välja ehitatud peaaegu kõik randaviivad laudteed ja neid teid ühendavad laudteed. Projekti realiseerimisega saavad 

inimesed suunatud  erinevatele tehisradadele, et oleksid kaitstud sealseid luiteid ja männimets. Antud projektiga parandame ka puuetega inimeste 

puhkamisvõimalusi. Projekti realiseerides saavad ratastooli inimesed päevitada ja nautida ilusat loodust just neile väljaehitatud platvormil. Rand on 

atraktiivsem ja puhkajasõbralikum. 

10 MTÜ 

Varnja 

Vana-

usuliste 

Kogudus 

Küttesüsteemi 

rajamine Varnja 

Vanausuliste 

Kirikus 

13 358,40 22 264,68 15% 01.11.2017 12  Kanda projekt 

tegevuskavasse ja toetada 

taotletud mahus. 

Eesmärk ja lühikirjeldus: projekt on suunatud Eesti vanausuliste kultuuripärandi säilitamisele. Selle käigus rajatakse Varnja Vanausuliste 

Palvelasse maasoojuskütte süsteem, mis tagab ühtlase niiskus- ja temperatuuri taseme. Nende kõikumine mõjub laastavalt palvelas olevatele 

ikoonidele ja pühakirjadele, mis on muinsuskaitse all. Olemasolev ahjukütte süsteem ei suuda neid eesmärke täita nii ruumide suurust, küttekulusid 

kui ka inimfaktorit arvesse võttes. Seega, on projekt äärmiselt vajalik vanausuliste kultuuri jätkusuutlikkuse tagamiseks Peipsiveere piirkonnas. 

11 Alatskivi 

Valla-

valitsus 

Restaureerimis-

töökoja rajamine 

Liivi Muuseumi 

24 724,99 29 088,00 15% 30.11.2017 6  Kanda projekt 

tegevuskavasse ja toetada 

seda taotletust väiksemas 



mahus vastavalt Peipsiveere 

arenguprogrammi punkti 73 

alapunktile 4. 

Eesmärk ja lühikirjeldus: Liivi Muuseumi administratiivhoone keldrikorruse ruumidesse rajatakse mööbli ja vanavara restaureerimistöökoda. 

Töökojas hakkavad toimuma vanavara ennistamise kursused, õpitoad ja konsultatsioonid, samuti hakatakse pakkuma restaureerimisteenust ning 

vajadusel renoveerima piirkonna muuseumide kogudesse kuuluvaid esemeid. Töökojas tutvustatakse ajaloolisi töövõtteid ning säästliku 

ennistamise põhimõtteid. Pikemas perspektiivis on kavas kasutada seda ka praktikabaasina (õpilased, vastavate erialade tudengid) ning 

koostööpartnerite abiga (nt Säästva Renoveerimise Infokeskus, Eesti Vabaõhumuuseum, Tartu Kõrgem Kunstikool, meistrid ja restauraatorid jt) 

kujundada välja piirkondlik oskusteabekeskus. 

12 Kallaste 

Linna-

valitsus 

Karakatitsa 2018 

ja Sibula- ja 

kalalaat 2018 

5 204,00 6 124,00  15% 01.11.2017 12  Kanda projekt 

tegevuskavasse ja toetada 

taotletud mahus. 

Eesmärk ja lühikirjeldus: kahe traditsioonilise Kallaste linna suurüritusele lisaväärtuse andmine läbi õpitubade ja kultuuriprogrammi tugevdades 

piirkondliku kultuurilis-looduslikku eripära, tutvustades siinsete vanausuliste kogukonna kombestikku ja kööki. Toimuvad kalapüügi, käsitöö ja 

toiduvalmistamise õpitoad. Luuakse eripärane kultuuriprogramm esinejatega, mis toovad esile siinse kogukonna omanäolisuse. 

13 MTÜ 

Parim 

Valik 

Peipsi Romantika 

2018 

7 300,00 9 000,00 

 

15% 

 

01.03.2018 7  Kanda projekt 

tegevuskavasse ja toetada 

taotletud mahus. 

 

Eesmärk ja lühikirjeldus: projekti toel toimuvad 2018. aastal traditsioonilised Peipsi Romantika kontsertõhtud, kus lisaks tuntud muusikute 

ülesastumistele esinevad ka Peipsi piirkonna isetegevuslased. Kontserdid toimuvad Kasepää laululaval otse Peipsi järve kaldal. Peipsi Romantikal 

saab tutvuda Peipsi piirkonna kultuuripärandi ja looduslike eripärade (Peipsi järve elutuba) ning vanausuliste kultuuri- ja ajaloopärandiga 

(Samovaride muuseum). Projekti elluviimise tulemusena suureneb avalikkuse teadlikkus Peipsi piirkonna eripärast, mis kutsub inimesi piirkonda 

tagasi. Sündmuse toimumise ajal suureneb kohalike toodete ja teenuste (sh majutusteenused) tarbimine ja vaatamisväärsuste külastatavus ning 

kohalikud ettevõtjad saavad müüa rohkem oma tooteid (sibul, suitsukala, hapukurk jne). 

14 MTÜ 

Peipsimaa 

Turism 

Peipsimaa 

Turismi 

tegevustoetus 

2018 

20 000,00 24 000,00 15% 15.10.2017 12 Kanda projekt 

tegevuskavasse ja toetada 

taotletud mahus. 

Eesmärk ja lühikirjeldus: tegevustoetuse perioodil viiakse ellu erinevad turismialased tegevused lähtudes Peipsimaa 2016 – 2018 tegevuskavast. 

Tegevuste loetelu: külastaja uuring 2016-2018 (mobiilpositsioneerimine); siseturukampaania jätkukampaania; Peipsi Toidu ettevõtjate 

koolitusprogramm; Peipsimaa info kohalikus ajalehed Peipsirannik; Tourest messil osalemine; Balttour messil osalemine; Matka messil osalemine; 



Hollandi kalameeste pressireis Peipsi Järvefestival; sündmuste kalendrid; imagoloogilised trükised; The Baltic Guide artikkel; Läti päevalehe 

reklaam Dienas; Venemaa ajakirjanike/blogijate pressireis; Läti kampaania - pered, kalamehed; Valgevene reisikorraldajate pressireis koostöös 

Lõuna-Eesti Turismiga; Peipsimaa VII Arengufoorum; III Peipsi Järvefestival; 2018 Peipsi Toidu retseptidega seinakalender; Peipsimaa 

turismialane teemaplaneering. 

15 MTÜ 

Peipsimaa 

Turism 

Peipsi Toidu 

retseptidega 

seinakalender 

2018 

3 935,00 4 630,00 15% 15.10.2017 4 Kanda projekt 

tegevuskavasse ja toetada 

taotletud mahus. 

Eesmärk ja lühikirjeldus: projekti raames kogutakse kokku Peipsimaa traditsioonilist toidukultuuri edasi andev retseptikogu. 2018 seinakalender 

tutvustab Peipsiveere piirkonna kala toite. Retseptidest koostatakse Peipsimaa kalatoidu kalender, kus igal kuul on välja toodud erinev retsept koos 

pildivalikuga. Lisaks avaldatakse retseptid ajalehes Peipsirannik, et jagada saadud retsepte ka kohalikule elanikule. Oluline on tuua välja 

Peipsimaa piirkonnas eripärasid ja traditsioone, neid jagada kohalikele elanikele, noortele ning ettevõtjatele, et taastada ning kasutada enam 

traditsioonilist toidukultuuri. 

16 Spordi-

klubi  

Mustvee 

Terves kehas 

ettevõtlik vaim 

1 808,00 2 127,30 15% 28.02.2018 12 Kanda projekt 

tegevuskavasse ja toetada 

taotletud mahus. 

Eesmärk ja lühikirjeldus: spordiklubi Mustvee soetab näidistreeningute ja võistluste läbi viimiseks varustuse, millega korraldatakse näidistunde ja 

treeninguid piirkonna koolides.  2017/2018 hooajal on plaanis käima lükata saalihoki Peipsi liiga. Projektiga populariseeritakse Mustvees pikkade 

traditsioonidega spordiala laiemalt Peipsimaal. 

17 Peipsimaa 

Kogu- 

konnaköök  

MTÜ 

Peipsimaa 

toidukultuuri 

arendamine ja 

kogukonna 

väärtuste 

edasikandmine 

10 404,00 12 240,00 15% 10.11.2017 12 Kanda projekt 

tegevuskavasse ja toetada 

taotletud mahus. 

Eesmärk ja lühikirjeldus: projekti eesmärgiks on Peipsimaa toidukultuuri arendamine ja kogukonna väärtuste edasi-kandmine läbi ettevõtlike 

kogukonnaliikmete ning nende traditsioonide jätkamise. Selleks on vaja edasi arendada ja eest vedada Peipsi Toidu võrgustikku. Koos 

turundatakse ja turustatakse Peipsi Toitu ning Peipsimaad ühtsena, luuakse ja viiakse läbi üritusi, koolitusi, õpi-tubasid. Võrgustik suurendab koos 

tegutsemist ja seeläbi koostööd ning ettevõtlusaktiivsust piirkonnas. Pidev arenemine ja tootearendus hoiab piirkonna konkurentsivõimelisena ning 

jätkusuutlikuna. 



18 Peipsimaa 

Kogu-

konnaköök 

MTÜ 

Kogukonna-

teenuste 

arendamine 

Peipsimaal 

26 010,00 30 600,00 

 

15% 

 

10.11.2017 

 

12 

 

Ei toetata ruumide 

sanitaarremonti, sest 

programmi nõukogu 

hinnangul ei ole tegevus 

kuluefektiivne. Avaliku 

ühiskasutuse tagamiseks 

töötada taotlejal välja 

kogukonnaköögi avaliku 

kasutuse kord ning 

avalikustada teenuse 

kasutamise hinnakirjad 

kodulehel hiljemalt EASile 

lõpparuande esitamise 

ajaks. Kanda projekt 

tegevuskavasse ja toetada 

seda taotletust väiksemas 

mahus vastavalt Peipsiveere 

arenguprogrammi punktile 

74. 

Eesmärk ja lühikirjeldus: projekti raames luuakse atesteeritud ning Veterinaar- ja Toiduametiga kooskõlastatud kogukonnaköök, mida saavad 

kasutada teenusepõhiselt Peipsimaa kogukonna liikmed ning pere- ja väikeettevõtted piirkonna loodusressursside väärindamiseks, oma toodete 

loomiseks, Peipsimaa tutvustamiseks läbi traditsioonide ja perekonnaretseptide. Atesteeritud kogukonnaköögis tootmine annab 

kogukonnaliikmetele võimaluse alustada oma väikeettevõtlusega, suurendada sissetulekuid ning jääda piirkonda elama. Peipsimaa tervikuna saab 

kasu, kuna piirkonnal on pakkuda kohalikul looduressursil põhinevaid tooteid - loodusressursid ei lähe raisku, tegeletakse tootearendusega, mis 

elavdab külastatavust ning piirkonda jäetakse rohkem raha. 

 Toetus aastaks 

2017 

252 300  

Jääk aastast 

2016 

5 964,16 

Toetused kokku 258 264,16 

Programmi 

rakenduskulud 

3 700 



Kõik kokku 261 964,16 

 

 


