
PAK INFOLEHT 
2020. AASTA KOKKUVÕTE 

Jaanuari alguses tegelesime 2019 aastalõpu taotlusvooru projektide PRIA  

järelepärimistele vastamise abistamisega. 13. jaanuariks said kõik projektid positiivsed 

otsused peale. 

Detsember 2020 seisuga on pooleli viis ühis-, koostöö- või rahvusvahelist 

koostööprojekti: 

1. Peipsimaa Võrgustike projekt, tegevused on lükatud kevadesse 2021.  

2. Avastusretked 2020-2022 projekt, Avijõe Kanuuretk on planeeritud toimuma 

aprilli lõpus 2021 ja 2022.  

3. Rahvusvahelises loodusturismi ja jahiprojektis NATUREH (Ungariga) on ellu 

viidud enamus tegevusi ning planeerime lõpetada selle projekti suvel 2021.  

4. Alutaguse Lastelaager. Üks laager 60-le lapsele Karjamaa külas toimus suvel 2020 

ning teine on planeeritud toimuma juuni lõpus 2021.  

5. VIRU Leader võrgustiku tugevdamine projektist on ellu viidud esimesed tegevused 

ning see peaks lõppema 2022. aasta lõpus.  

Üldkoosolekuid toimus 2020. aastal kaks ja juhatuse koosolekuid kolm. Tugeva piduri 

tegevustele tõmbas viiruse levik.  

RAHVUSVAHELINE TALVESEMINAR 

19.-23. veebruaril võõrustasime 

oma piirkonnas külalisi Soomest, 

Portugalist ja Hispaaniast 

Kataloonia piirkonnast 

rahvusvahelise projekti 

NATUREH raames. Seminari 

eesmärk oli kutsuda külla 

koostööpartnerid, kellega oleme 

läbi viinud või planeerime läbi viia 

rahvusvahelisi koostööprojekte.  

Külastasime meie piirkonna ettevõtteid, viisime läbi mitmeid töötubasid, toimus 

koostööseminar koos pärandkultuuri õpitoaga Tagavälja Talus ning mõnus metsaretk 

Alutaguse metsades. Külastasime Iisaku Gümnaasiumi, Avinurme Puiduaita ja Lohusuus 



toimunud Kalamehe saunapidu. Külalisi majutas Mäetaguse Mõisahotell ning sõidutas 

Arnasarte OÜ. Aitäh kõigile, kes panustasid!  

KALAMEHE SAUNAPIDU 

Juhtus see, mida ette ei osanud näha – Peipsile ei tulnudki jääkatet. Olime raskete valikute 

ees, kuid otsustasime, et üritust ära ei jäta. Organiseerisime Tammispää Kalapeo ümber 

Kalamehe Saunapeoks, tõime kohale erinevaid saunu, korraldasime püügi Avijõe ääres 

ning olenemata väga koledast ilmast toimis kõik hästi.  

Kalapüügivõistluse tulemused:  

1. koht (80 kala) Veljo Sarapuu 

2. koht (21 kala) Viivi Liias 

3. koht (12 kala) Tarmo Liias 

4. koht (6 kala) Teet Talve 

5/6. koht (1 kala) Aksel Kütt ja 
Aleksander Aun 

Loosi peaauhinna (värviteleviisori) viis 
koju Veljo Sarapuu! 

Vaata galeriid SIIT. 
 

VIRU LEADER VÕRGUSTIKU TUGEVDAMINE 

Juuni alguses sai avastardi kuue Virumaa Leader grupi ja Virumaa Rannakalurite Ühingu 

koostööprojekt „Viru Leader võrgustiku tugevdamine“, mille avaseminari korraldas MTÜ 

Partnerid Barto Puhkemajas Kulinal. Seminaril said sõna mitmed koolitajad ja 

projektipartnerid. Samuti tutvuti Roela ja Kulina kandi Leader projektidega.  

Septembris korraldas Virumaa Koostöökogu meediakoolituse, kus läbi praktiliste 

harjutuste sai oma meediateadmisi 

rakendada koolitaja Märt Treieri käe all. 

Oktoobris viis Arenduskoda ellu 

partnerite ühise Eesti-sisese õppereisi, 

mis viis 25 osalejat Vormsile ja Kodukant 

Läänemaa Leader piirkonda. 

Suurepärase kava koostasid ja viisid ellu 

Vormsi vallavanem Ene Sarapuu ja 

Kodukant Läänemaa tegevjuht Kaja 

Karlson.  Projektist saab lähemalt lugeda 

SIIT.  

http://pakmty.ee/Galerii_699
http://pakmty.ee/VIRU_Leader_vorgustik_723


LAPSED LAAGERDASID KARJAMAAL 

Neljal päeval juuli lõpus kohtusid 

60 Alutaguse ja Mustvee valla 

noort Karjamaa külas, et ühiselt 

veeta vahva laagriaeg Peipsi 

ääres. Lastel käis külas 

Vabadusspordi noored, kes 

juhendasid barkouri, slackline ja 

kiikingu õpitubasid. Kiiking 

osutus kõige raskemaks, päriselt 

üle võlli jaksas kiikuda vaid 

kasvataja Rauno. Lisaks külastas laagrit Exitmobiili põgenemistoad "Kuri kloun" ja "Saag" 

koos virtuaalreaalsuse teematubadega. Noored said Peipsil proovida aerusurfi ning 

Laskeklubi Silexi juhendamisel loopida täpsust pannide, kahvlite ja nugadega. Eriti 

populaarne oli pulgakookide meisterdamine. 

Lisaks mängud, võistlused, sauna- ja lõkkeõhtu. Lõpupeol valiti ka laagri popim poiss ja 

tüdruk nii kasvatajate kui laagriliste arvates. 

Täname suurepäraseid laagrijuhendajaid ja kõiki, kes laagri toimumisse panustasid. 

Laager toimub ka 2021 suvel. 

 

PEIPSI JÄRVEFESTIVAL – PEIPSIMAA SUURIM 

KALAPIDU  

Juba viiendat aastat järjest leidis Peipsi järve 

sadamates aset Järvefestival, mis tõi kokku nii 

kohaliku kogukonna kui Peipsimaa külalised. 

Järjekorras juba V Peipsi Järvefestival toimus 11.-18. 

juulil, mil kultuurilastiga laevad saabusid 8 päeva 

vältel iga päev uude sadamasse, kus toimusid 

Peipsimaa kultuuripärandit tutvustavad õpitoad ning 

laadad, müüdi kohalikku toodangut ning 

festivalipäevad saatis õhtusse kohalik 

kultuuriprogramm. Laevastikku juhtis 

traditsiooniliselt lodi Jõmmu. 

Rohkem informatsiooni festivali kodulehel http://peipsifestival.ee.  



Vasknarva sadamas esines ansambel Via Baltika, kohalike esinejate poolt Kalina Krasnaja 

ja ansambel KIPM. Lohusuus esines ansambel Svjata Vatra ning kohalikest esinejatest 

Logovesti kollektiivid ja KIMP vähendatud koosseisus.  

NATUREH PROJEKTI ÕPPEREIS VIIS OSALEJAD SOOME 

10.-16.08.2020 toimus loodusturismi, kohalike toodete ja teenuste teemaline õppereis, 

mis viis 18 osalejat Põhja-Soome Pellosse. Vastuvõttev koostööpartner LAG Outokaira oli 

programmi koostades pannud rõhku kohalikule looduspärandile ja kultuurilise eripära 

kasutamisele piirkonna arendamiseks. 

Külastati mitmeid loodusradasid 

ning loodusturismiga seotud 

objekte. Rõhk oli 

väikeettevõtlusel, taluturismil, 

kohaliku omapära väärtustamisel 

ja kasutamisel piirkonna arengu 

hüvanguks. Mitmetes kohtades 

olime me sellel aastal esimene 

külastav grupp, viirus oli ka sinna 

piirkonda oma valusa jälje jätnud. 

Vaata Galeriid SIIT. 

 

LIIKMETE ÕPPEREIS PÕLTSAMAALE 

3.-5. september toimus 

liikmete õppereis 

Põltsamaa piirkonda. 

Programmi koostas Kamari 

külaselts. Külastasime 

Meemeistreid, Põltsamaa 

lossi, Wake parki, Umbusi 

Külaseltsi, Ruupa Puukooli, 

Pajusi mõisa, Tore Talu 

maisilabürinti ja Rutikvere 

Meiereid.  Lisaks viisime 

läbi väikse kiirusvõistluse 

Kuningamäe Kardirajal. 

Suur tänu programmi koostamise eest Indrek Eensalu ja Liia Lust! Vaata galeriid SIIT. 

http://pakmty.ee/Pohja-Soome_2020_714
http://pakmty.ee/Poltsamaa_2020_718


AVIJÕE KANUURETK 2020 

1. veebruaril avasime Avijõe Kanuuretke 

registreerimise. Kohti oli planeeritud 140. 

Kui 2018. aastal saime kohad täis ühe kuuga 

ja 2019. aastal ühe nädalaga, siis 2020 

täitusid kohad ühe päevaga. 24 tundi peale 

registreerimise avamist olime sunnitud 

registreerimise sulgema. Kogusime „joone 

alla“ veel 40 nime. Paar kuud hiljem selgus, 

et seoses viirusega kevadel üritust teha ei saa 

ning lükkasime Avijõe Kanuuretke 

toimumise septembri lõppu. Vaata galeriid 

SIIT. 

PAK SAI UUE JUHATUSE 

08.09.2020 toimunud üldkoosolekul valiti PAKile uus juhatus koosseisus: 

Andrus Aamer (ettevõtlussektori esindaja) 

Tauno Võhmar (KOV esindaja) 

Aivar Lainjärv (KOV esindaja) 

Aivar Saarela (MTÜ esindaja) 

Raldo Lorits (ettevõtlussektori esindaja) 

Soovime uuele juhatusele jõudu ja edu! 

 

"SÖÖMA" SAADE TUTVUSTAS KOHALIKKE TOOTJAID 

18.10.2020 hommikul Kanal 2 eetris olnud 

"Sööma" saade tutvustas nelja meie piirkonna 

kohaliku toidu tootjat: Avikala OÜ, Riveruud OÜ 

(Sumila Mesila), Lammas ja Roos OÜ, Alutaguse 

Juust OÜ. Lisaks said saates sõna ka Mäetaguse 

jahimehed. 

Saate klipid valmisid Peipsi-Alutaguse 

Koostöökoja ja Ungari rahvusvahelise 

koostööprojekti NATUREH raames.  Saadet saab 

järgi vaadata SIIT. 

 

 

http://pakmty.ee/Galerii_724
https://www.youtube.com/watch?v=vCIYSnvZ99I&ab_channel=EestiMessid%2FEstonianFairs


PEIPSIMAA ARENGUFOORUM "LOODUS – PEIPSIMAA SUURIM VÄÄRTUS" 

10. detsembril toimus Ranna Puhkebaasis 

Peipsimaa Arengufoorum. Sel aastal keskenduti 

eelkõige matkamisele ja tegevustele looduses. 

Põnevaid lugusid ja nippe looduses 

toimetamisest jagasid Kristo Elias, Ivo 

Tšetõrkin, Remo Savisaar, Heinrich Lukk ja 

Vahur Sepp. Viirelaiu eduloost rääkis Priit 

Villemson ja turismi tulevikust Kristiina Jors 

EAS Turismiarenduskeskusest. Peipsimaa 

Turismi tegevustest andis ülevaate Kadi Ploom.  

 

Arengufoorumil tunnustati Peipsimaa tublisid kolmes 

kategoorias, kus igas kategoorias anti välja üks kuldkala. 

Konkursile oli esitatud enam kui kakskümmend Peipsimaa 

tegusat ettevõtjat ja inimest. Kuldkalaga premeeriti järgmiseid 

Peipsimaa tegijaid:  

✨ Tegus Peipsimaa Turismiarendaja 2020  

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 

✨ Tubli Peipsimaa Turismitegu 2020 

Raul Oreškin ja Voronja galerii 

✨ Atraktiivne Peipsimaa Turismiobjekt 2020 

Kalevipoja Muuseum 

 

PEIPSIMAA 2021 SEINAKALENDER 

Peipsi sibul ja sellest valmistatud maitsvad road on 2021 Peipsimaa seinakalendri 

fookuses. 

Kui Sinagi soovid, et see kaunis Peipsimaa seinakalender 

kaunistaks sinu kodu seina, siis saad selle tellida siit: 

https://forms.gle/BcE8tuL52dAb7hiq8 

👉Hinnad alates 04.12.2020 

Kalendri hind on 8€/tk; 

Tellides vähemalt 10 kalendrit on ühe kalendri hind 6€/tk. 

Hinnale lisandub postikulu 3,5€ 



PROJEKTIDE STATISTIKA 

2016-2020 

M1- Kohalikul 

ressursil 

baseeruva 

ettevõtluse 

arendamine 

M2- Peipsiääre 

väljaarendamine 

kvaliteetseks 

turismisihtkohaks 

M3- Kogukonna 

arendamine ja 

aktiviseerimine 

M4-  

Koostöövõrgust

ike arendamine KOKKU 

Määratud 

projekte 88 36 51 14 189 

Katkestatud 

projekte 3 4 0 0 7 

Lõpetatud 

projekte 73 30 45 8 156 

 

Tegevusgrupil on võimalik määrata sellel perioodil toetusi summas 2 414 567 €, millest 

2 361 250 € on projektidele määratud ning natuke üle 50 000 € on võimalik veel määrata. 

Sellele lisanduvad vabanevad jäägid (projektide odavnemised) ja katkestamised. 

Vabanenud summaga taotlusvoor toimub veebruaris 2021 meetmes M1.  

 

2021. AASTA PLAANID 

 Järgmine taotlusvoor on tulemas veebruaris 

PAK üldkoosolek kinnitas 08.09.2020 rakenduskava 2021.  

Otsustati: 

* avada Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia meede 1 - Kohalikul ressursil baseeruva 

ettevõtluse arendamine 12.-19.02.2021 kuni kell 15.00, mahus 50 000 € järgmiste 

piirangutega: 

** piirata maksimaalset toetussummat, toetuse maksimaalne suurus kuni 10 000 € ühe 

taotluse kohta ja toetuse määr kuni 60% abikõlblikest kuludest; 

** piirata toetatavaid tegevusi: lubada vaid investeeringud sisustusse ja seadmetesse. 

** mitteabikõlblikud tegevused (lisaks juba olemasolevatele): projekteerimine, 

renoveerimine ja ehitamine; maastikusõiduki, veesõiduki või mootorsõiduki ostmise ja 

liisimise kulud. 

 Info maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse järgmise 
taotlusvooru kohta 

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse suurus on 

kuni 150 000 eurot. 

Toetust saab kasutada uute seadmete ostmiseks ja tootmis- või teenindusruumide 

ehitamiseks. 



PRIA võtab taotlusi vastu kahe nädala jooksul 2021. aasta märtsis. Projekti 

ettevalmistustega tuleks alustada juba varakult. 

LEADER tegevusgrupid ja maakondlikud arenduskeskused korraldavad 6. oktoobrist 

2020 kuni 2021. a jaanuarini ettevõtete teavitamiseks mitmekesistamise toetusmeetme 

infopäevad erinevates maakondades. Täpsem info selle kohta tuleb jaanuaris.  

 

LISAKS 

Lõpetatud projekte saate vaadata meie kodulehelt, kuhu oleme 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 

2019 taotlusvoor 

 

SOOVIME KÕIGILE KAUNEID PÜHI JA TEGUSAT UUT AASTAT!!! 

PEIPSI-ALUTAGUSE KOOSTÖÖKODA   

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/Lopetatud_projektid_725

