MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2014-2023 II meetme "Külakeskkonna ja -kogukonna arendamine" 2018. aasta taotlusvoorus heakskiidetud ühisprojektide toetuse taotlused
Taotleja nimi

Projekti pealkiri

SK Tõrva Discgolf MTÜ

Mulgimaa disc golfi edendamine Disc golfi radade hooldus; disc golfi võistlused

Tegevused

Projektiga lahendatakse suurimad murekohad seoses Mulgi Vallavalitsus
disc golfiga: võistluste korraldus, radade hooldus ning
koostöö. Projekti tulemusel on Mulgimaa disc golfi
rajad tuntud piirkonna mängijate seas ja ka kaugemal,
kuna meie rajad on hästi hooldatud, nendel toimuvad
põnevad võistlused. Lisaks on projekti abil rajad
üleüldiselt tuntumad, kuna pidevad võistlused
meelitavad mängijaid proovima neid radu, mida nad
varem külastanud ei ole. Samuti on projekti tulemusel
parem koostöö ja läbisaamine Mulgimaa mängijate
ning disc golfi edendajate vahel: käiakse rohkem
üksteise võistlustel, korraldatakse ise väiksemaid
võistlusi jne.

MTÜ Tõrva Noorte Liit

Tõrva Raadio meeskonna
arendamine

South OÜ
Projekti „Tõrva Raadio meeskonna“ arendamine
eesmärk on läbi mitmekesiste koolituste arendada
Tõrva Raadio liikmete võtmepädevusi ning spetsiifilisi
oskusi raadio tegemisel. Läbi projekti paraneb Tõrva
Raadio kvaliteet parema programmi, pädevamate
saatejuhtide ning paranenud tehnilise kvaliteedi näol.
Projekti tulemusel on lahenenud Tõrva Raadio
meeskonnaalased probleemid: motivatsiooni vähesus,
uute meeskonnaliikmete kiirem omaksvõtt nii
sotsiaalselt kui ka teadmiste poolest ning järelkasvu
olemasolu, kes tulevatel aastatel raadio ja ka MTÜ
juhtimise üle võtaks (ehk uute liidrite kasvatamine).

Toimub pikem paaripäevane väljasõit koolituste ja
24999,84
meeskonnaüritustega. Selle käigus õpitakse
intensiivsemalt mõningaid raadiovaldkondi ning lisaks
on see väljasõit, mille käigus meeskond areneb ja
lähedasemaks saab. Koolitusreisid jäävad kõik Eesti
piiresse, kuid sõidetakse kodukandist kaugemale, et
meeskonna liikmed võtaksid selle aja olla koos
teistega.
Koolituspäev mõnel konkreetsel teemal. Teema
lähtub hetkevajadustest (I aastal monteerimine) ning
meeskonnaküsitlusest. Teemadeks on veel
intervjueerimine, häälekasutus, ajakirjandusreeglid,
eetika, helipuldi kasutus jm.
Suve- ja Talveraadio Suveraadio toimub üldiselt juulisaugustis. Talveraadio detsember-jaanuar. Enne seda
eelneb pool aastat ettevalmistusperioodi: toimetuse
kokkupanek, programmi koostamine, saadete
jaotamine jne.
Analüüsiseminaridel võetakse kokku möödunud
periood, räägitakse õnnestumistest ja
ebaõnnestumistest. Tagasisidet programmile,
toimetusele ja teineteisele. Kohtumine mõne
kuulsama raadiotegijaga, kes räägib oma tegemistest,
õnnestumistest ja kogemusest.

Tõrva Vallavalitsus

Ühisprojekt - VERDI REEKVIEM VERDI REEKVIEM ”MESSA DA REQUIEM”
”MESSA DA REQUIEM” TORVA planeerimine ja korraldamine Tõrva Keskväljakul
KESKVÄLJAKUL 2019

SA Tõrva Kirik-Kammersaal
Toetuse eesmärk on toetada Tõrva keskväljakul
korraldatavat Verdi reekviemi esitamist, kui
rahvuskultuuri arendamist ja edasikandmist. Toetuse
abil korraldatakse Tõrva uuel keskväljakul klassikalise
muusika festival, mis toimub 15. juunil 2019. aastal ja
annab võimaluse kõrgetasemeliseks loomingu
tutvustamiseks, samas Lõuna-Eesti elanikkonnale
võimaluse juurdepääsuks professionaalsele
muusikasündmusele. Tegemist on ka sisulise jätkuga
20 aastat tagasi alanud festivali seeriale Tõrvas
(Porgy ja Bessy ja Tõrva Loits). Toetuse tulemusel
korraldatakse üritus, kus orkestriks on Eesti Riiklik
Sumfooniaorkester, dirigendiks Mihhail Gertz,
solistideks Londoni Kuningliku ooperi noored solistid:
Anush Hovhannisyan, Monika-Evelin Liiv, Luis
Gomes, Michael de Souza. Kooriks on Eesti
Rahvusmeeskoor, Rahvusooper Estonia ooperikoori
naislauljad (25 lauljat), Voces Musicales (16
naislauljat) ning Collegium Musicales (13 naislauljat).
Kontserdi ajal toimub salvestamine, hiljem toimuvad
intervjuud solistide ja esinejatega ja sellest tehakse
kokku montaazfilm, millega jätkatakse nn kõrgkultuuri
levitamist piirkonnas ka järgmistel aastatel.

• Kujundused ürituse tunnusgraafikal;
• Videoklippide valmistamine;
• Telereklaamid;
• Raadioreklaamid – klipid ja raadiomängud;
• Trükimeediasse soetatud reklaamid –
kirjandusväljaannetena Postimees, Päevaleht, Eesti
Ekspress erinevatel aegadel ja mahtudes vastavalt
võimalustele ja positsioneeringule.
• Sotsiaalmeedia reklaamid – Sotsiaalmeedia
tasulised reklaamid;

Koolitusreisid; Tõrva Raadio arendamine
(koolituspäevad, suveraadio, talveraadio,
analüüsiseminarid); projektijuhtimine

Projekti eesmärgid

Projekti partnerid

Projekti tegevussuunad

Määratud
toetus
Igas kvartalis toimuvad erinevatel radadel üle
25000,00
Mulgimaa erineva formaadiga võistlused. Aastate
esimeses kvartalis Tõrva valla talvesari; teises
kvartalis Tõrva valla nädalamängud, Karksi suvesari,
Mõisaküla suve avamise võistlused; kolmandas
kvartalis Tõrva Tule-Päevade paarismängu võistlus,
jätkub Karksi suvesari, Mõisaküla kodukandi
võistlused, Mulgimaa meistrivõistlused disc golfis;
neljandas kvartalis Valgamaa meistrivõistluste üks
etapp Tõrva rajal.
Võistlustega kaasneb ka radade hooldus ehk
peamiselt muru niitmine ning vahel ka okste lõikus,
mida tuleb teha vähemalt kord kuus. Tänu radade
hooldusele on elukeskkond korrastatum, ilusam ja
esinduslikum, mis aitab kaasa piirkonna hea kuvandi
loomisele ning hoidmisele. Radade kasutamine annab
rakendust erinevatele terviseradadele,
spordiplatsidele ja looduskaunitele kohtadele.

22337,28

