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SISSEJUHATUS
Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise
ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut eelkõige
kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste kaudu.

Toetuse andmisega aidatakse väärtustada ja hoida kogukondlikku kultuuritegevust, laiendades
kultuuris osalejaid. Oodatava mõjuna on kultuurist võimalik paremini osa saada ja kultuuripilt
muutub

mitmekesisemaks.

Luuakse

tingimused

kultuuri

identiteedi

tugevdamiseks

ning

kultuuripärandi uurimiseks, kasutamiseks ja arendamiseks.

Toetuse andmisega suureneb kogu Eestis regioonide- ja/või valdkondade vaheline kultuurikoostöö,
laienevad eri vanuse-, rahvuse- ja keelegruppide osalemisvõimalused ning kultuuritegevus
mitmekesistub.

Regionaalse kultuuritegevuse toetusmeetme eelarve moodustub hasartmängumaksu laekumistest
ning rahvakultuuri maakondlikust toetusest summas 66 912 eurot.

Toetuse taotlemine toimus vaadeldaval perioodil neli korda Kultuuriministeeriumi toetuste
menetlemise infosüsteemi kaudu.

Taotlusi hindab Kultuuriministeeriumi valdkondade nõunike poolt esitatud ekspertidest moodustatud
komisjon.

Kokkuvõtte eesmärk on anda ülevaade toetusmeetme mahust taotlusvoorude kaupa menetletud ja
toetuse saanud taotlustest.
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1 TOETUSMEETME EELARVE MAHT
Toetusmeetme rahaline maht taotlusvoorude kaupa aastal 2021 oli järgmine:
I voor

II voor

III voor

IV voor

KOKKU

212 000 eurot

139 604 eurot

80 000 eurot

260 128 eurot

691 732 eurot

2 KOMISJONI KOOSOLEKUD
Komisjonide koosolekud toimusid järgmiselt:
I taotlusvoor

24. märts 2021

II taotlusvoor

17. juuni 2021

III taotlusvoor

23. september 2021

IV taotlusvoor

16. detsember 2021

Lisaks toimus kuus e-koosolekut.

3 TAOTLUSVOORUD
Laekunud taotluste ja rahastatud taotluste kohta on esitatud andmed taotlusvoorude kaupa.
Kokkuvõte ei kajasta mitterahastatud taotlusi.

Tabel 1 Laekunud taotlused
I voor
taotlused (tk)
summa (eur)

II voor

summa (eur)

IV voor

KOKKU

120

112

28

79

339

571 913

545 117

135 812

490 870

1 743 712

Tabel 2 Rahastatud taotlused
I voor
taotlused (tk)

III voor

II voor

III voor

IV voor

KOKKU

89

54

17

61

221

216 016

139 604

8485

260 128

624 233
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Arvestades I taotlusvooru laekunud taotluste rohkust ning projektide eesmärgipärasust, lisati
tagastatud toetuste jäägist taotlusvooru eelarvesse 4016 eurot. III taotlusvooru laekunud taotluste
vähesuse tõttu eraldati toetusi vähem, kui oli taotlusvooru eelarve ning otsustati, et jääk 21 515
eurot lisatakse IV taotlusvooru eelarvele.

Toetust saanud projekti teostamisest loobus või tagastas osa eraldatud toetusest 28 taotlejat. Ühele
taotlejale tehti tagasinõudeotsus, kuna taotleja ei esitanud projekti teostamise kohta määratud
tähtajaks aruannet. Mitmeid kavandatud sündmusi ei saanud läbi viia COVID-19 viirusepuhangutest
tingitud piirangute tõttu. Eraldatud toetustest on 2022. aasta 31. märtsi seisuga tagastatud 155 293
eurot.

LAEKUNUD TAOTLUSED JA RAHASTATUD TAOTLUSED
TAOTLUSVOORUDE KAUPA ARVULISELT
400

350
339
300

250
221

200

rahastatud taotlused (tk)

150
100

laekunud taotlused (tk)

120

112
89

50

79
54

0
I voor

II voor

61
28

17

III voor

IV voor

aasta

Joonis 2 Laekunud taotlused ja rahastatud taotlused taotlusvoorude kaupa arvuliselt

I taotlusvoorus said toetuse 74,17% laekunud taotlustest. Väljamakstud toetus moodustab taotletust
37,77%. II taotlusvoorus said toetuse 48,21% laekunud taotlustest. Väljamakstud toetus moodustab
taotletust 25,61%. III taotlusvoorus said toetuse 60,71% laekunud taotlustest. Väljamakstud toetus
moodustab taotletust 43,06%. IV taotlusvoorus said toetuse 77,22% laekunud taotlustest.
Väljamakstud toetus moodustab taotletust 53%.
2021. aastal said toetuse 65,2% laekunud taotlustest. Väljamakstud toetus moodustab taotletud
summast 35,8%.
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4 TOETATAVATE TEGEVUSTE JÄRGI TOETUSE SAANUD TAOTLUSTE
JAGUNEMINE
Vastavalt määrusele toetatakse tegevusi, mis on loetletud allpool olevas tabelis.
Tabel 3 Toetusmeetme tegevustesse esitatud taotluste arv taotlusvoorude kaupa
Tegevus

1. Kultuurivaldkonna
populariseerimiseks siseriiklike
ja rahvusvaheliste kultuurisündmuste korraldamine
erinevates regioonides
(§ 3 lg 1 p 1)
2. Residentuuriga seotud
kogukondlike algatuste ellu
viimine (§ 3 lg 1 p 2)
3. ja 4. Lastele ja noortele
loodud võimalused osalemaks
valdkondlikus õppeprotsessis
ning nende kaasamine siseriiklikele ja rahvusvahelistele
kultuurisündmustele sh
haridusliku väljundiga
kultuuriprogrammide ja
laagrite korraldamine lastele ja
noortele (§ 3 lg 1 p 3 ja 4)
5. Laste ja noorte kaasamine
kultuurimälestiste ja pärandipaikade hooldamisse ja
tutvustamisse (§ 3 lg 1 p 5)
6. Järjepidevusele suunatud
maakondlike laulu- ja tantsupidude korraldamine
(§ 3 lg 1 p 6)
7. Eesti vaimse kultuuripärandi
nimistu sissekannete
koostamine ja uuendamine
(§ 3 lg 1 p 7)
8. Rahvusvähemuste kultuuri
tutvustavate sündmuste
korraldamine ning rahvusvähemuste koostöö ja
ühistegevused Eesti kultuuriorganisatsioonidega
(§ 3 lg 1 p 8)

I voor

II voor

III voor

IV voor

KOKKU

tk

%

tk

%

tk

%

tk

%

tk

%

48

53,94

27

50

11

64,71

25

40,98

111

50,23

1

1,12

0

0

0

0

1

1,64

2

0,9

30

33,71

19

53,19

6

35,29

20

32,79

75

33,94

0

0

0

0

0

0

1

1,64

1

0,45

7

7,87

0

0

0

0

12

19,67

19

8,60

1

1,12

2

3,7

0

0

0

0

3

1,36

2

2,24

6

11,11

0

0

2

3,28

10

4,52
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AASTA JOOKSUL KÕIGIS TAOTLUSVOORUDES KOKKU TOETATUD
PROJEKTIDE JAGUNEMINE TEGEVUSTE JÄRGI
120
100

kultuurivaldkonna
populariseerimine
residentuuriga seotud

111

80

lastelaagrid, haridusprojektid

75
60

laste kaasamine
pärandpaikade hooldamisse
maakondlikud laulu-ja
tantsupeod
VKP nimistu sissekane

40
20

2

1

19

0

3

10

rahvusvähemuste
ühistegevused

aasta

Joonis 3 Aasta jooksul kõigis taotlusvoorudes kokku toetatud projektide jagunemine tegevuste
järgi
Kokku on arvestatud tabelis number 3 nimetatud tegevused 3 ja 4, mis on suunatud lastele ja
noortele. Tegevus 5 laste ja noorte kaasamine kultuurimälestiste ja pärandipaikade hooldamisse ja
tutvustamisse on tabelis 3 ja joonisel 3 eraldi välja toodud. Kuid tabelis number 3 nimetatud
tegevused 3, 4 ja 5 on kokku arvestatud laste ja noortega seotud tegevuste allpool esitatud
protsentuaalses ja koguselises arvestuses.

Aasta jooksul eraldati kõige rohkem toetust siseriiklike ja rahvusvaheliste kultuurisündmuste
korraldamiseks erinevates regioonides. Kokku sai selle tegevuse jaoks aasta jooksul toetust 111
taotlust, mis moodustab 50,23% kõigist aasta jooksul rahastatud taotlustest.

Lastele ja noortele suunatud tegevuste jaoks sai aasta jooksul kokku toetust 76 taotlust, mis
moodustab 34,39% kõigist aasta jooksul rahastatud taotlustest.

Maakondlike laulu- ja tantsupidude korraldamisele suunatud projektidest sai aasta jooksul toetust
kokku 19 taotlust, mis moodustab 8,6% kõigist aasta jooksul rahastatud taotlustest.
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Rahvusvähemuste kultuuri tutvustavate sündmuste korraldamiseks ning rahvusvähemuste koostööks
ja ühistegevusteks sai aasta jooksul toetust 10 taotlust, mis moodustab 4,52% kõigist aasta jooksul
rahastatud taotlustest.

Residentuuriga seotud kogukondlike algatuste ellu viimise tegevuse raames rahastati kokku kaks
taotlust. Selle tegevuse toetus moodustab 0,9% kõigist aasta jooksul rahastatud taotlustest.

Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande koostamiseks ja uuendamiseks suunatud tegevuse
raames rahastati kokku kolm taotlust. Selle tegevuse toetus moodustab 1,36% kõigist aasta jooksul
rahastatud taotlustest.
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5 PROJEKTIDE TEGEVUSTE TOIMUMISKOHA JÄRGI TOETUSE SAANUD
PROJEKTIDE JAGUNEMINE

Toetatud taotluste regionaalsus on kokku võetud projektide toimumiskohtade järgi. Ülevaade 2021.
aasta taotlusvoorudes toetatud projektide läbiviimise kohtadest on esitatud maakondade kaupa.
Eraldi on välja toodud Tallinnas ja mitmes maakonnas toimuvad projektid.

2021. aasta taotlusvoorudes toetatud projektide toimumiskohad
maakondade kaupa

erinevad
paigad
13%

Harjumaa
Hiiumaa Ida-Virumaa
5%
1%
8%
Jõgevamaa
6%

Tallinn
4%

Järvamaa
4%

Võrumaa
13%

Viljandimaa
7%
Valgamaa
2%
Tartumaa
9%

Läänemaa
3%
Lääne-Virumaa
7%
Põlvamaa

Saaremaa
5%

Raplamaa
5%

1%
Pärnumaa
8%

Joonis 4 Taotlusvoorudes toetatud projektide toimumiskohad maakondade kaupa
Kõigist toetuse saanud projektidest kavandati 13% (28 projekti) läbi viia enam kui ühes maakonnas.
Võru maakonnas kavandati läbi viia veidi enam kui 13% (29 projekti) kõigist rahastatud taotlustest.
Tartu maakonnas kavandati läbi viia 9% (19 projekti) kõigist rahastatud taotlustest. Ida-Viru
maakonnas ja Pärnu maakonnas kavandati läbi viia kõigist rahastatud taotlustest 8% (mõlemas
maakonnas 18 projekti). Viljandi ja Lääne-Viru maakonnas kavandati läbi viia kõigist rahastatud
taotlustest 7% (mõlemas maakonnas 16 projekti). Jõgeva maakonnas kavandati kõigist rahastatud
taotlustest läbi viia 6% (13 projekti). Harju, Rapla ja Saare maakonnas kavandati kõigist rahastatud
taotlustest läbi viia 5% (igas maakonnas 11 projekti). Kõigist rahastatud taotlustest kavandati läbi viia
Järva maakonnas ja Tallinnas 4% (mõlemas 8 projekti). Lääne maakonnas kavandati läbi viia kõigist
rahastatud taotlustest 3% (6 projekti). Valga maakonnas kavandati läbi viia kõigist rahastatud
taotlustest 2% (5 projekti). Hiiu ja Põlva maakonnas kavandati läbi viia kõigist rahastatud taotlustest
1% (mõlemas maakonnas 2 projekti).
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Aasta jooksul erinevatest taotlusvoorudest toetuse saanud projektide järgi olid kõik maakonnad
projektide toimumise tegevuspaikadeks. Toetuse saanud projektide tegevuskohti oli kõige enam
kavandatud Võru maakonda ning kõige vähem oli kavandatud Hiiu ja Põlva maakonda.

6 TOETUSE SAAJAD TAOTLEVA ORGANISATSIOONI ÕIGUSLIKU VORMI JÄRGI
Toetuse saajate sihtgrupid:
-

kohalikud omavalitsused ja nende allasutused;

-

Eestis registreeritud äri- ja mittetulundusühingud;

-

äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjad.

Tabel 4 Toetuse saanud organisatsioonide jagunemine õigusliku vormi alusel taotlusvoorude kaupa
I voor

II voor

III voor

IV voor

KOKKU

20

14

4

13

51

äriühingud (edaspidi OÜ)

3

3

0

3

9

mittetulundusühingud

66

37

13

45

161

kohalikud

omavalitsused

ja

nende allasutused, riigikoolid
(edaspidi KOV)

(edaspidi MTÜ)

Toetuse saanud organisatsioonide jagunemine
õigusliku vormi järgi

KOV-d
23%
MTÜ-d
73%

OÜ-d
4%

Joonis 5 Toetuse saanud organisatsioonide jagunemine õigusliku vormi järgi
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2021. aasta taotlusvoorudest toetuse saanud taotlejad jagunevad organisatsioonide õigusliku vormi
järgi järgmiselt:


73% toetust saanud taotlejad olid mittetulundusühingud;



23% toetust saanud taotlejad olid kohalikud omavalitsused ja nende allasutused;



4% toetust saanud taotlejad olid äriühingud.

FIE-d toetust ei küsinud.

7 SUURIMAD TOETUSE SAAJAD
2021. aastal on enim toetust saanud järgmised 20 taotlejat:
1. Eesti Meestelaulu Selts projektid „Eesti Naislaulu Seltsi ja Eesti Meestelaulu Seltsi laulupäev
„Kodu(L)ootus““ (toetus 9375€), Eesti Meestelaulu Seltsi IX üle-eestiline poistekooride
võistulaulmine“ (toetus 7101€), kokku toetus 16 476€
2. Sihtasutus Kihnu Kultuuriruum projektid „Kihnu pillilaager 2021“ (toetus 3000€),
„Kunstilaager "Tieme kuntsi 2021"“ (toetus 2635€), „Pilliõpe, pillilaager ja Kihnu
pereansamblite päev Metsamaa pärimustalus “ (toetus 1500€), „Kultuurisündmused Kihnus
Metsamaa pärimustalus 2021. aastal“ (toetus 2600€), „XV Kihnu pillilaager 2022“ (toetus
4554€), kokku toetus 14 289€
3. Mittetulundusühing Noortebänd projektid „Noortebänd 2021 konkurss“ (toetus 6000€),
„Noortebänd 2022 konkurss“ (toetus 8000€), kokku toetus 14 000€
4. Sihtasutus Lootsi Koda projektid „Kreegi päevad 2021 Haapsalus, Hiiumaal, Saaremaal“
(toetus 5000€), „Nargenfestival Naissaarel 2021: orelimaagia“ (toetus 2000€), “Pärdi päevad
2021 maakondades“ (toetus 7000€), kokku toetus 14 000€
5. Muusikute Täiendõppe Keskus projektid „PLMF üleriigilised kontserdid koolides ja
kultuuriasutustes“ (kaks projekti), kokku toetus 12 300€
6. Mittetulundusühing ContempArt projektid „Orkestriõhtud Narva Kreenholmi Manufaktuuris
“Helid piiri peal”“ (toetus 5000€), „Narva ooperipäevad ContempArt“ 2021 (toetus 2000€),
„VI Narva ooperipäevad“ (toetus 5000€), kokku toetus 12 000€
7. Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus projektid „I Võro-Seto NoorteFEST korraldamine“
(toetus 4685€),“ Võru maakonna laulu- ja tantsupeo "Pidu meie õuel" korraldamine“ (toetus
4065€), “II Võro-Seto NoorteFEST korraldamine“ (toetus 3000€), kokku toetus 11 750€
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8. Sihtasutus Eesti Tantsuagentuur projektid „Kaasaegne tants rahva- ja kultuurimajades
kevadhooajal 2021“ (toetus 1500€), „Kaasaegne tants rahva- ja kultuurimajades sügishooajal
2021“ (toetus 9500€), kokku toetus 11 000€
9. Eesti Rahvatantsukeskus projektid „Meeste tantsupidu 4 ettevalmistustööd - videorežii ja klippide 2. etapi teostus“ (toetus 5000€), „Meeste tantsupidu 4 ettevalmistustööd videoekraanide režii ja visuaalne teostus“ (toetus 5000€), kokku toetus 10 000€
10. Folklooriselts Jõgevahe Pere projekt „III Eesti naiste tantsupeo tehniliste tingimuste
loomine“ toetus 10 000€
11. Mittetulundusühing Uus Õu projektid „Magasini tänava suvila 2021“ (kaks projekti), kokku
toetus 9483€
12. Mittetulundusühing Võru Folkloorifestival projektid „XXVI Võru pärimustantsu festivali
korraldamine ja läbiviimine“ (toetus 4000€), „XXVII Võru pärimustantsu festivali
korraldamine ja läbiviimine“ (toetus 5000€), kokku toetus 9000€
13. Viljandimaa Lõõtsaklubi projektid „Üle-eestiline lõõtsapäev Pajusis“ (kaks projekti), kokku
toetus 9000€
14. Naked Island koolitused MTÜ projektid „Pärandtehnoloogiaid tutvustavate koolituste
korraldamine lastele ja täiskasvanutele“ (kaks projekti) toetus 8955€
15. Sillamäe Lastekaitse Ühing projektid „Virumaa festival "Eesti ja maailma legendid" 3.-4.
juunil 2021 Jõhvis ja Narvas“ (toetus 5000€), Põhja-Eesti festival "Eesti ja maailma legendid"
22.-29. august 2021 Tallinnas, Jõhvis ja Narvas“ (toetus 3800€), kokku toetus 8800€
16. Mittetulundusühing Estlander projekt „Pärandivaderid: koolinoored kultuuripärandit
hoidmas“ toetus 8728€
17. Paide Muusika- ja Teatrimaja projektid „Hooviteatrite festival 2021“ (toetus 2305€),
„Välikino korraldamine Paide kesklinna ruumieksperimendis PaideWay“ (toetus 2000€),
„Laulukaar 2021“ (toetus 1500€), „Paide teatri kogukondliku lavastuse "Asi" produktsioon“
(toetus 2883€), kokku toetus 8688€
18. Tallinna Keskraamatukogu projektid „Haridusprogramm "Suvi raamatuga": suvi täis lugemist
ja harivaid üritusi“ (toetus 4572€), „Noortekirjanduse päev „Mina loen, aga sina?“ vene keelt
kõnelevatele noortele“ (toetus 1066€), „Noortekirjanduse päeva "Noor loeb" korraldamine
erineva koduse emakeelega noortele“ (toetus 2943€), kokku toetus 8581€
19. Mittetulundusühing Eesti Tantsuhuvihariduse Liit projekt „Tantsuhuvihariduse aastapäev“
toetus 8456€
20. Academia Gustaviana Selts projektid „Pärnu filmi- ja videofestivali 2021 publiku- ja
haridusprogramm (toetus 3000€), „Pärnu in graafika festivali 2022 publiku- ja
haridusprogramm“ (toetus 5000€), kokku toetus 8000€
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Kokku on eelnimetatud 20 taotlejat saanud 2021. aastal toetust 213 506€. Nende hulgas on
õigusliku vormi alusel jaotades 18 mittetulundusühingut ja kaks kohaliku omavalitsuse asutust.
ENIM TOETUST SAANUD ORGANISATSIOONIDE
JAGUNEMINE ÕIGUSLIKU VORMI JÄRGI

KOV
10%
MTÜ
90%

Joonis 6 Enim toetust saanud organisatsioonide jagunemine õigusliku vormi järgi
Taotlusvoorudest

aasta

jooksul

enim

toetust

saanud

20

organisatsiooni

jagunevad

organisatsioonitüüpide järgi järgmiselt:


90% olid mittetulundusühingud, kelle projekte toetati 196 237 euroga, mis moodustab
kogusummast 92%;



10% olid kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, kelle projekte toetati 17 269 euroga,
mis moodustab kogusummas 8%.

Enim toetust saanud 20 taotleja hulgas ei olnud osaühinguid.

Vaadeldes aasta jooksul toetatud organisatsioode jagunemist õigusliku vormi järgi, on enim
toetatud mittetulundusühinguid.
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KOKKUVÕTE
Toetusmeede on aidanud kaasa üle-eestiliste ja piirkondlike kultuurialaste tegevuste läbiviimisele,
kogukondliku kultuuritegevuse väärtustamisele ning hoidmisele, laiendades seeläbi kultuuris
osalejate ringi. Aasta jooksul erinevatest taotlusvoorudest toetust saanud projektide järgi olid kõik
maakonnad projektide toimumise tegevuspaikadeks.

Taotlejatel on toetusmeetme vastu suur huvi. Taotlusi on oluliselt enam, kui on rahalisi võimalusi
projektide toetamiseks. 2021. aastal sai toetuse 65,2% laekunud taotlustest. Väljamakstud toetus
moodustab taotletud summast 35,8%.

Toetatud projektide tegevused on erinevad. Kõige enam toetati 2021. aasta jooksul erinevates
regioonides kultuurivaldkonna populariseerimiseks korraldamise projekte. Toetati 111 projekti, mis
moodustab 50,23% kõigist aasta jooksul rahastatud taotlustest.

Lastele ja noortele suunatud tegevustele said toetuse 76 projekti, mis moodustab 34,39% kõigist
aasta jooksul rahastatud taotlustest. Maakondlike laulu- ja tantsupidude korraldamisele suunatud
projektidel on kultuurivaldkonda populariseeriv mõju ning paljude toetatud laulu- ja tantsupidude
projektidest olid osasaajateks ka lapsed ja noored.

Maakondlike laulu- ja tantsupidude korraldamisele suunatud tegevusteks said toetuse 19 projekti,
mis moodustab 8,6% kõigist aasta jooksul rahastatud taotlustest.

Rahvusvähemuste kultuuri tutvustavate sündmuste korraldamiseks ning rahvusvähemuste koostööks
ja ühistegevusteks said toetuse 10 projekti, mis moodustab 4,52% kõigist aasta jooksul rahastatud
taotlustest.

Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande koostamiseks ja uuendamiseks suunatud
tegevusteks said toetuse kolm projekti, mis moodustab 1,36% kõigist aasta jooksul rahastatud
taotlustest.

Residentuuriga seotud kogukondlike algatuste elluviimise tegevusteks said toetuse kaks projekti, mis
moodustab 0,9% kõigist aasta jooksul rahastatud taotlustest.
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Taotlejad olid Eestis registreeritud juriidilised isikud, mittetulundusühingud ja kohalikud
omavalitsused ning nende allasutused, äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad. 73% toetuse
saanud taotlejatest olid mittetulundusühingud, 23% toetuse saanud taotlejatest olid kohalikud
omavalitsused ja nende allasutused (sh riigikoolid), 4% toetuse saanud taotlejatest olid äriühingud.
Füüsilisest isikust ettevõtjad 2021. aastal toetuse saajate hulgas ei olnud. Kõige enam toetati
mittetulundusühinguid.

Toetusmeetmel on mõju kultuuri kättesaadavusele, sest projektide tegevused toimuvad üle Eesti.
Samuti aitab toetusmeede vähendada turutõrget olukorras, kus taotleja elluviidav projekt ei toimuks
ilma avaliku sektori toetuseta või toimuks väiksemas mahus. Luuakse võimalusi üle-eestilisteks,
regionaalseteks ja valdkondlikeks tegevusteks, mis tugevdavad kultuuri identiteeti ning aitavad kaasa
kultuuripärandi uurimisele, kasutamisele ja arendamisele.

Toetusmeetme “Regionaalse kultuuritegevuse toetamine“ 2021. aasta kokkuvõte
Koostatud jaanuar-märts 2022
Kinnitatud komisjoni koosolekul 07.04. 2022
Koostas taotlusvooru koordinaator Piret Koorep
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