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2019. AASTA KOKKUVÕTE 

2019. aasta esimene pool möödus suuresti meie enda M4 projektide elluviimise tähe all ning 

Peipsimaa Arengustrateegia loomise valguses.  

Peipsimaa Arengustrateegia 2019-2030 koostati Peipsimaa 7 kohaliku omavalitsuse 

(Alutaguse, Mustvee, Peipsiääre, Tartu, Luunja, Kastre ja Räpina valla) eestvedamisel ning MTÜ 

Peipsimaa Turism koordineerimisel. Arengustrateegiaga saab tutvuda SIIN.  

Arengustrateegia koostamise peamised eesmärgid: 

1) luua alus Peipsimaa koostöövõrgustiku ning piirkonna 

kohalike omavalitsuste ühistele tegevustele perioodil 2019-

2030;  

2) olla ühiselt kokkulepitud piirkonna väljakutseid ja 

prioriteete kajastavaks instrumendiks, mida kasutatakse mh 

ka läbirääkimistel piirkonda    puudutavate 

regionaalprogrammide (eelkõige Peipsiveere programm, 

LEADER) kujundamisel; 

3) luua alus Peipsimaad puudutavate riiklike investeeringute 

ja arendustegevuste kavandamisele. 

10. detsembril toimus Mustvees suur Peipsimaa 10 

arenguseminar, kus põnevaid ettekandeid tegid Margus 

Sameli (EAS Turismiarenduskeskuse direktor), Piret Kooli (EAS), Liina Pulges (Unistuste 

Agentuur), Frank Tuominen (Carfieldi rattarendi omanik Soomest), Maarika Post (Tartu 

rattaringluse eestvedaja). Päeva juhtis Gaute Kivistik ning õhtul anti välja Peipsimaa Kuldkalade 

auhindu kolmes kategoorias. Konkursile oli esitatud enam kui kolmkümmend Peipsimaa tegusat 

ettevõtjat ja inimest.  

Kuldkalaga premeeriti järgmiseid Peipsimaa 

tegijaid: 

Tegus Peipsimaa Turismiarendaja 2019 

• Liis Lainemäe 

• Natalja Tumanova 

• Leo Kütt  

Tubli Peipsimaa Turismitegu 2019 

• Peipsi Toidu Tänav 175 km 

• PEIPSI JÄRVEFESTIVAL 

http://visitpeipsi.com/wp-content/uploads/2017/03/Peipsimaa-arengustrateegia-2019.pdf
http://pakmty.ee/VII_Peipsimaa_Arengufoorum_681
http://pakmty.ee/VII_Peipsimaa_Arengufoorum_681


• Peipsi Romantika  

Atraktiivne Peipsimaa Turismiobjekt 2019 

• Alutaguse juust OÜ 

• Peipsimaa muuseum 

• GERMANI TALU OÜ 

Nominentidena esitati meie piirkonnast tunnustamisele veel Piret Talistu, Eveli Tooonig, 

Avinurme Puiduait, Avijõe Selts MTÜ ja Tuletorni Kontserdid.   

Tammispää Kalapidu ja Avijõe Kanuuretk. 

Esimene toimus märtsis, teine aprilli lõpus. 

Kalapeo korralduses oli ärevaim teema jää olukord 

ja tegelikkuses saigi see pidu korraldatud viimasel 

minutil. Lisaks kalavõistlusele ja jääl esinenud 

ansamblile AER oli keerlemas ka suur jääkarussell 

ja pilgu kaugemale sai heita vaatetornist. Võidu TV 

läks loosiga seekord Avinurme. Kanuuretk üllatas 

meid kiire registreerimisega, kui 2018. aastal 

täitsime 140 kohta ühe kuuga, siis 2019. aastal vaid 

kahe nädalaga. Järgmine Tammispää Kalapidu toimub 22. veebruaril ning Avijõe Kanuuretk 1.-

2.mail 2020. Kanuu registreerimise avame 1.veebruaril!  

Mai keskel korraldasime liikmetele 

kolmepäevase Eesti-sisese õppereisi 

põhjarannikule. Külastasime erinevaid 

kohti Purtsest Pranglini. See viimane 

jättis kindlasti kõige suurema mälupildi 

oma väga külma ilma ja tormise merega. 

Kohtadest külastasime eelnevalt Hara 

sadamat, Purtse Pruulikoda, Võsu 

sadamat, Arkna Mahe, Kundat, Karepa 

ravimtaime aeda, Eisma sadamat. 

Pranglil tegime autokastis ka tiiru saare peamiste objektide juures.  

Suvel viisime ellu projekti Alutaguse Avastusretkede Kontserdid raames viimased kolm 

kontserti. Pagaril toimus Taavi Immato ja Janek Hariku (ansamblist Shanon) akustiline kontsert, 

Vadil Hendrik Sal-Salleri ja Erko Laurimaa (ansamblist 

Smilers) akustiline kontsert ning Tudulinnas Indrek 

Taalmaa monoetendus. Kokku toimus 3 aasta jooksul 16 

kontserti ja etendust meie piirkonna erinevates paikades.  

Juulis andsime oma panuse Peipsi Järvefestivali 

toimumisse Vasknarvas ja Rannapungerjal. Sel korral 

toimusid festivali ajal lisaks ka jalgrattamatkad igas 

sadamas. Vasknarvas astus üles ansambel Svjata Vatra 

http://pakmty.ee/Tammispaa_Kalapidu_2019_645
http://pakmty.ee/Kanuuretk_2019_647
http://pakmty.ee/Liikmete_ringsoit_Pohja-Eestis_659
http://pakmty.ee/Kontserdid_2019_651
http://peipsifestival.ee/jarvefestival


ning Rannapungerjal Alen Veziko koos ansambliga. Ilmaga meil väga hästi ei läinud, kuid rahvast 

oli palju ja üritus osalejate poolt hästi vastu võetud. Viies Peipsi Festival toimub 11.-18. juuli 2020 

taas algusega Vasknarvast.  

Juuni lõpus korraldasime meie piirkonna 60-le lapsele FER projekti raames neljapäevase 

ettevõtluslaagri Karjamaal. Laagris käis külas Vello Vaheri tsirkusekool ning Exitmobiili 

põgenemistuba ja virtuaalreaalsus. Lisaks 

toimusid Aerusurf, palju mänge ning 

võistlusi, saunaõhtu, suur tordisöömine koos 

õpetajatega ja pidulik lõpupidu. Eelnevalt 

käisime aprillis veel õpetajatega külas 

Kataloonia piirkonna nendes koolides, 

kellega lapsed projekti ajal suhtlesid ja kellest 

sai neile projekti sõprusklass.  

 

Läbi aasta toimusid mitmed Viru tegevusgruppide 

koosolekud ja kohtumised, märtsis ka koos PRIA 

esindajatega arutamaks mitmeid jooksvaid küsimusi ning 

vajalikke parandusi e-PRIA paremaks toimimiseks. Samuti 

tegelesime Viru Leader võrgustiku tugevdamise projekti 

ettevalmistamisega, mis peaks algama kevadel 2020 ning 

kestma 2022 lõpuni. Mitmel korral oleme piirkonnas 

võõrustanud ka Maaeluministeeriumi esindajaid. Oktoobris 

toimus maaeluministeeriumi ja PAKi juhatuse esindajate kohtumine, kus arutleti meie nägemuse 

üle uue perioodi tulekul ning kuidas analüüsime oma praeguse perioodi elluviimist.  

Läbi esindajate oleme esindatud ka Ida-Viru Maakonna arengukava projektide, Kohaliku 

Omaalgatuse Programmi, Peipsiveere Programmi ja Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 

projektide hindamiskomisjonides ning saame öelda, 

et omame head ülevaadet piirkonna arengutest.  

Septembris viisime läbi M1 ja M2 meetmete 

taotlusvooru, kuhu laekus kokku 47 projekti. Peale 

hindamist sai hindamiskomisjonilt positiivse otsuse 

27 projekti. Viimased otsused PRIAst on veel 

tulemata, hiljemalt aasta alguses peaksime saama 

avaldada oma kodulehel ka toetatud projektide 

tabelid.  

 

 

 

http://fer.pakmty.ee/Ettevotlik_Fer_700
http://pakmty.ee/Taotlusvooru_esmased_tulemused_675
http://pakmty.ee/Taotlusvooru_esmased_tulemused_675


 

Projektide statistika: 

 M1 M2 M3 M4 KOKKU 

Määratud 88 36 51 11 186 

Katkestatud 2 4 0 0 6 

Lõpetatud 53 18 37 7 115 

LEADER TÖÖGRUPI ESIMENE KOHTUMINE 

9. detsembril toimus Maaeluministeeriumis maaelu 

arendajate esimene kohtumine. Maaeluministeerium 

on alustanud Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika (ÜPP)  strateegiakava 2021–

2027 koostamisega. Strateegiakava koostamise 

eesmärk on parandada põllumajandustootmise, 

toiduainete tootmise ja maapiirkondade säästvat 

arengut. 

Kohtumise juhatas sisse ning tutvustas ÜPP strateegiakava  LEADER töögrupi koordinaator Taavi 

Kurvits. Ülevaade tehti nii Põllumajanduse kui Kalanduse valdkonna arengukavast aastani 2030 

(edaspidi PõKa) kui ka Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava (edaspidi ÜPP) protsessi ja 

rakendusmehhanismide osas. Samuti tutvustati LEADER meetme senist rakendamist ja uue 

perioodi nõudeid. Töörühmad kohtuvad oktoobrist 2019 kuni märtsini 2020. Töögruppide 

kohtumiste tulemuseks on täidetud sekkumisleht, mis vaadatakse üle juhtkomisjoni istungil.  

Esimesel kohtumisel keskenduti hetkeolukorra tutvustusele ning arutleti teemadel: „LEADER 

fookus“, „LEADER abikõlblik piirkond“ ja „Kohalike tegevusgruppide paiknemine“. 

Arutelude käigus jäi peamiselt kõlama ettepanek, et fookus peaks olema küll paigas, kuid 

piirkonnad võiksid saada ise fookust seada, vastavalt enda piirkonna vajadustele ja eesmärkidele. 

Tuleks suunata ettevõtluse arendamisse, luua ja hoida töökohti, säilitada maapiirkonnas teenuste 

kättesaadavus. 

2020. AASTA PLAANID 

Detsember 2019 seisuga on pooleli neli ühis-, koostöö- või rahvusvahelist koostööprojekti. 

Peipsimaa Võrgustike projekti tegevused on planeeritud kevadesse 2020, Peipsi Järvefestivali 

toimumine juuli keskele. Avastusretkede viimane tegevus, Avijõe Kanuuretk, toimub mais, 

misjärel saame selle projekti lõppenuks lugeda. 2020. aasta lõpuks saavad need kolm projekti 

läbi. Rahvusvahelises loodusturismi ja jahiprojektis NATUREH (Ungariga) on ellu viidud 

esimesed väiksemad tegevused ning selle rakendamine alles algab.  



Valmistame ette digiüldkoosolekut, kus esitleme praegu koostamisel olevaid uusi projekte. 

Soovime jätkata 2021 ja 2022 Avijõe Kanuuretkede korraldamisega ning samadel aastatel läbi viia 

meie piirkonna 60-le noorele suvelaagrid Karjamaal. Samuti lööme kaasa Virumaa Leader 

tegevusgruppide koostöövõrgustiku tugevdamise projektis.  

Eesti-sisese õppereisi planeerime teha augustis Võrtsjärve piirkonda. Samuti planeerime 

Augustis korraldada NATUREH porjekti raames õppereisi Põhja-Soome, kuhu soovime kaasata 

ka liikmeid. Õppereisi teema loodusturismi toodete ja teenuste arendamine ja vastuvõttev 

tegevusgrupp Outokaira tuottamhan. Praegu ei ole veel teada, kas projektidest vabaneb piisavalt 

jääke, et saaksime sügisel 2020 veel ühe taoltusvooru teha, võimalik, et oskame sellele küsimusele 

vastata mai üldkoosolekul.  

LISAKS 

Tuletame meelde,  et lõpetatud projekte saate vaadata meie kodulehelt. Oleme kodulehele lisanud 

perioodi 2014-2020 kõik projektid, millele on esitatud lõplik kuludeklaratsioon. Infot täiendame 

jooksvalt. Lõpetatud projektidega saab tutvuda järgmistelt linkidelt:  

2016 kevadvoor 

2016 sügisvoor 

2017 sügisvoor 

2018 taotlusvoor 

Perioodi 2008-2014 järelkontrolli fotod on leitavad SIIT. Tegemist projektidega, millel kontrolli 

ajal kehtis veel viieaastane sihipärase kasutuse kohustus.  

 SÜNDMUSED  

 Detsember 2019 - PAK digiüldkoosolek       

 01.02 - Kanuuretke registreerimise avamine 

 22.02 - Tammispää Kalapidu 

 19.02-23.02 - Rahvusvahelised  külalised piirkonnas 

 01.-02.05 - Avijõe Kanuuretk 

 Mai - PAK üldkoosolek  

 11.-18.07 - Peipsi Järvefestival 

 25.07. Tuletorni kontsert Rannapungerjal 

 August – liikmete õppereis Võrtsjärve piirkonda 

 August – liikmete õppereis Põhja-Soome   

 September – juhatuse valimine 

 

 

SOOVIME KÕIGILE KAUNEID PÜHI JA TEGUSAT UUT AASTAT!!! 

PEIPSI-ALUTAGUSE KOOSTÖÖKODA   

http://www.outokaira.fi/
http://pakmty.ee/Valminud_projektid_447
http://pakmty.ee/Valminud_projektid_512
http://pakmty.ee/Valminud_projektid_589
http://pakmty.ee/Lopetatud_projektid_654
http://pakmty.ee/Projektide_jarelevalve_604

