Arenduskojale LEADER taotluste 2017. aasta vastuvõtuvoorudesse
esitatud rahastatud toetuse taotluste tulemuste teavitus
MEEDE 1.1.
1. Farmstone OÜ
Projekt “Tapamaja-lihatööstuse hoone ehitamine”
Maksumus: 93 456 eurot
Toetus: 46 728 eurot
Omafinantseering: 46 728 eurot
Eesmärk: Mitmekesistada maapiirkonnas tegutseva ettevõtte tegevust, tagamaks selle
elujõulisus ja jätkusuutlikkus läbi kohalikul ressursil põhinevate uudsete ja kõrget
lisandväärtust omavate toodete loomise. Projekti konkreetseks eesmärgiks on ehitada
Tapa valda Patika külasse Olleri kinnistule terves Põhja-Eestis ainulaadne küülikute
tapamaja-lihatööstuse hoone ning sisustada see vajalike vahenditega. Värvata tööle
lihunik ning alustada küüliku liha ja lihatoodete tootmise ja turustamisega ning
küülikukasvatajatele tapateenuse osutamisega.
2. Isutaja OÜ
Projekt “Toitlustushaagise ja seadmete soetamine”
Maksumus: 14 380 eurot
Toetus: 8 628 eurot
Omafinantseering: 5 752 eurot
Eesmärk: Soetada toiduvalmistamiseks sisseseatud haagis ja seadmed, mis võimaldaks
aktiivselt ja kõrgetasemeliselt tegeleda Arenduskoja piirkonnas väliürituste
toitlustamisega ning tuua maitsev ja kvaliteetne tänavatoit ka maapiirkonda. Projekti
elluviimine võimaldab arendada koostööd Arenduskoja piirkonna ürituste korraldajate ja
ka toidutoorme tootjatega, samuti luua töökohti maapiirkonda ning aidata osalise
töövõimega inimesel olla jätkuvalt tööturul aktiivne.
3. Valkla Rand OÜ
Projekt “Põhivara soetamine turismiteenuse pakkumiseks”
Maksumus: 25 010 eurot
Toetus: 15 006 eurot
Omafinantseering: 10 004 eurot
Eesmärk: toetuse abiga planeeritakse osta vaba aja veetmise võimaluste
mitmekesistamiseks vajalikud aerusurfi laudade komplekt, pinksilaud, heli- ja
valgustehnika ning toitlustusteenuse pakkumiseks vajalikud kohvimasin ja pizza ahi ning
ürituste korraldamiseks vajalikud toolid.
4. Mittetulundusühing Ökokuller
Projekt ”Uuendusliku mobiilse infokohviku käivitamine”
Maksumus: 53 655 eurot
Toetus: 32 193 eurot
Omafinantseering: 21 462 eurot
Eesmärk: Uuendusliku infokohviku käivitumisega aidata kaasa loodusturismi arengule,
majanduskasvule ja maine tõusule piirkonnas. Projekti konkreetseteks eesmärkideks on: 1.
Ökokulleril on infokohvik, mis toimib turismiinfopunkti, kohviku ning kohalike toodete ja
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teenuste müügi- ja turunduskanalina; 2. Piirkonda külastatavad turistid on rahul, sest neile
pakutakse kvaliteetseid teenuseid ja kohalikke tooteid; 3. Kohalikud väikeettevõtjad on
rahul, sest neil on ühine turunduskanal, läbi mille oma tooteid ja teenuseid pakkuda. Nad
saavad turismist kasu; 4. Piirkonna turism on koordineeritud, toimib koostöö ja piirkonda
turundatakse ühiselt. Projekti käigus ostetakse mobiilne infokohvik ja hakatakse koostöös
kohalike väikeettevõtjatega pakkuma järgmisi teenuseid: turismiinfo kogumine ja
jagamine, matkade ja sündmuste korraldamine, giiditeenus, toitlustus, kohalike (suveniir)kaupade müük.
5. OÜ Lahemaa Mesi
Projekt “Mesila laiendamine ja tootearendus”
Maksumus: 40 673 eurot
Toetus: 20 337 eurot
Omafinantseering: 20 336 eurot
Eesmärk: Projekti elluviimisel arendatakse pereettevõttest Lahemaa Mesi OÜ mee
suurtootja 700–1000 mesilasperega ning aastatoodanguna 21-30 tonni mett. Projekti
tulemusel pakutakse Lahemaa puhtast loodusest pärit mett nii Eesti kui välismaa
meetarbijatele ja tullakse turule uute meetoodetega (ürdimesi, saunamesi,
kosmeetikatooted). Täiesti uudne toode, mille jaoks toetuse abil soetatakse
pakkimismasin, on 10g väikepakendis mesi (~1 tl). Projekti üheks väljundiks on ka kaks
täistöökohta Vihula vallas, Palmses.
6. OÜ Neeruti Mõisa Külastuskeskus
Projekt “Neeruti mõisa külastuskeskuse veinikeldri rekonstrueerimine”
Maksumus: 53 349 eurot
Toetus: 26 675 eurot
Omafinantseering: 26 674 eurot
Eesmärk: Käesolev taotluse eesmärgiks on Neeruti mõisa juures oleva vana maakivist
keldri rekonstrueerimine veinikeldrina. Mõisa veinikelder on Neeruti mõisa
külastuskeskuse teenuste juures üheks objektiks, mida saab kasutada erinevatel
eesmärkidel alates esitlusürituste korraldamisest kuni väiksematele seltskondadele
ürituste korraldamiseks.
MEEDE 1.2
1. OÜ Kangro
Projekt “Väikelaaduri ostmine haljastusteenuste pakkumiseks”
Maksumus: 24 314 eurot
Toetus: 14 588 eurot
Omafinantseering: 9 726 eurot
Eesmärk: Parandada ettevõtte majandustulemusi, aidata kaasa ettevõtte
konkurentsivõime kasvule, parandada töötajate töötingimusi ja luua uusi töökohti, tuua
turule uus teenus ning tagada kõige selle läbi ettevõtte elujõulisus ja jätkusuutlikkus.
Projekti konkreetsed eesmärgid: 1. Soetada igapäevatööks hädavajalik laadur koos
tõstekahvli ja kergmaterjali kühvliga. 2. Luua kaks uut töökohta laadurijuhtidele. 3.
Suurendada ettevõtte konkurentsivõimet. 4. Muuta tööprotsessid kiiremaks ja
efektiivsemaks. 5. Säästa töötajate tervist. Tegevuseks on MultiOne 7,3 laaduri, 1100
tõstekahvli ja 310 l materjalikühvli ostmine.
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2. OÜ Best Party Solutions
Projekt “OÜ Best Party Solutionsi poolt pakutavate teenuste arendamine”
Maksumus: 5 932 eurot
Toetus: 3 559 eurot
Omafinantseering: 2 373 eurot
Eesmärk: Kuna põhitegevusala on ürituste korraldamine, siis on ettevõttel tellitud ürituste
organiseerimisel ja läbiviimisel suur vajadus peoinventari järele. Hetkel peame vaja
minevad telgid, lauad ja pingid rentima ning ostma sisse ka transporditeenuse. See
suurendab ürituste eelarvet ja muudab nende läbiviimise logistiliselt keerulisemaks, kuna
näiteks Kuusalu vallas üritust korraldades on vaja käia kaks korda Tallinnas inventari
rendis. Lisaks soovib ettevõte laieneda ka välibaari teenuse pakkumise näol. Ka selle
teenuse pakkumiseks on telgid, lauad, pingid ning järelhaagis nende transportimiseks
esmatähtsad. Samuti soovib ettevõte hakata pakkuma peoinventari renditeenust, sest
paljudele klientidele meeldib võimalusel enamus teenuseid ühe ettevõtte käest tellida
ning see teeb uuele turule tulijale olukorra veel raskemaks. Lisaks on mitmed
potentsiaalsed kliendid uurinud inventari rendivõimaluste kohta.
3. Hatiko Grupp OÜ
Projekt “Toolse Puhkeküla kämpingute rekonstrueerimine”
Maksumus: 40 749 eurot
Toetus: 24 449 eurot
Omafinantseering: 16 300 eurot
Eesmärk: Tõsta Vihula valla ja Toolse piirkonna atraktiivsust, arendada maapiirkonna
turismiettevõtlust. Projekti konkreetseks eesmärgiks on rekonstrueerida ja sisustada
Toolse Puhkekülas 9 olemasolevat kämpingumaja. Projekti tulemuseks on: 1) Toolse
Puhkeküla on klientidele taasavatud. 2) Loodud on 27 majutuskohta. 3) Loodud uus
töökoht (esialgu hooajaline töö, maist kuni septembrini). 4) Aastase müügikäibe kasv. 5)
Toolse Puhkeküla tuntuse kasv läbi areneva tegevuse.
4. Vaga Aed OÜ
Projekt “Vaga Aed tootmise käivitamine”
Maksumus: 37 037 eurot
Toetus: 22 222 eurot
Omafinantseering: 14 815 eurot
Eesmärk: Investeeringu eesmärk on käivitada peale testfaasi Vaga Aed OÜ toodete
tootmine ning toodete valiku laiendamine. Ettevõte käivitab Kuusalu vallas, Kahala külas,
Vaga talus söödimaa taimede - nõgese, naadi ja maltsa kogumispunkti ja kogutud taimse
tooraine kuivatusruumid. Lisaks Kõrvenõgesele, naadile, maltsale planeeritakse katsetada
ka teiste söödimaa taimedega nagu galeega, kurgirohi jt kuivatamist ja tooraineks
jahvatamist.
5. FIE Tarvi Velström
Projekt “Soojakute ostmine veespordi ja -matkade teenuse pakkumiseks”
Maksumus: 30 911 eurot
Toetus: 18 546 eurot
Omafinantseering: 12 365 eurot
Eesmärk: Visioon on muuta Hara väikesadam taas atraktiivseks ja tegusaks mereväravaks,
kus klientide jaoks on loodud parim keskkond ning pakutakse mitmekesiseid Eesti
merepärandi taasloomist toetavaid tegevusi. Projekti üldine eesmärk on luua Hara
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sadamasse tingimused purjekoolile, kus edendada merendusharidust ja propageerida
purjetamist ja paadisõitu kui traditsioonilisi keskkonnasõbralikke liikumisviise, et igaühel,
nii noortel kui täiskasvanutel, oleks võimalik vahetult tutvust teha Eesti merekultuuri ja
traditsioonidega. Projekti konkreetseteks eesmärkideks on soetada sadamasse üks soojak
merenduse teooriatundide läbiviimiseks ning teine õpilastele riietumiseks ning varustuse
ja õppevahendite (nt päästevestid, jms) kuivatamiseks ja hoidmiseks. Projekti tegevuseks
on soojakute ostmine.
6. OÜ Messhall
Projekt “Restoran Roger”
Maksumus: 170 301 eurot
Toetus: 100 000 eurot
Omafinantseering: 70 301 eurot
Eesmärk: Messhall OÜ eesmärgid käesoleva toetuse saamiseks on peamiselt põhivara
soetamine restorani käivitamiseks Tapa linnas. Ettevõte rajab rendipinnale 110 kohalise
vaba aja restorani kohaliku elanikkonna, liitlassõdurite ja Eesti kaitseväelaste
teenindamiseks. Investeeringud on mõeldud tehnosüsteemide korrastamiseks; põrandate,
seinte ja lae remondiks; köögi, saali, baari ja ladude sisseseade ning mööbli hankimiseks.
7. OÜ Hõbeda Mõis
Projekt “Lauda akende ja uste vahetus”
Maksumus: 4 234 eurot
Toetus: 2 117 eurot
Omafinantseering: 2 117 eurot
Eesmärk: Tagamaks OÜ Hõbeda Mõis äriplaani jätkusuutlikkust, plaanime rajada laudale 2
eraldi sissepääsu. Esimese kaudu toimub inimeste sissepääs juustutootmise ruumidesse ja
teise kaudu otse lauta loomade toitmiseks, sööda sisseveoks ja allapanu väljaveoks.
Samuti on amortiseerunud lauda aknad – puitraamid on pehkinud ja lasevad tuult läbi.
Akende vahetus on vajalik, et parandada lauda mikrokliimat, tõsta soojapidavust ning
parandada päevavalguse sissepääsu.
8. Kalmat OÜ
Projekt “Autoremonditöökoja seadmete ostmine”
Maksumus: 15 588 eurot
Toetus: 9 353 eurot
Omafinantseering: 6 235 eurot
Eesmärk: OÜ Kalmat üldiseks eesmärgiks on pakkuda eelkõige lähivaldade autode
omanikele kompleksset autoremondi- ja hooldusteenust, kasutades selleks kaasaegset
tehnoloogiat, keskkonnasõbralikke materjale ning kohalikku kvalifitseeritud tööjõudu.
Projekti konkreetseks eesmärgiks on: a) soetada OÜ-le Kalmat tegevuse laiendamiseks ja
uue lukksepa töökoha loomiseks vajalikud seadmed; b) luua üks täistööajaga töökoht; c)
suurendada seeläbi ettevõtte konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust
9. FIE Rein Kuusik
Projekt “Kuusiku loodustalu teenuste arendamine”
Maksumus: 13 541 eurot
Toetus: 8 125 eurot
Omafinantseering: 5 416 eurot
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Eesmärk: Kuusiku loodustalu teenuste arendamine kõigis teenuste gruppides:
mahetoitlustamine, kodumajutus ja looduselamustega teenused. Perioodil 2017-2019 on
plaanis teostada investeeringud ettevõtte põhivara ostudena küttesüsteemi käivitamiseks
söögitoa osas, toitlustuse teenuse täiustamiseks seadmete ostmine, lisavannitoa
varustuse ostmine, turunduse töövahendi soetamine, kergehitisena loodusmaja ehitamine
ja saunakerise uuendamine. Investeeringud toetavad talu jätkusuutlikku arendamist ja
uudsete teenuste käivitamist.
10. Osaühing Tapa Autobussipark
Projekt “Autopesula Tapal”
Maksumus: 24 811 eurot
Toetus: 14 880 eurot
Omafinantseering: 9 931 eurot
Eesmärk: OÜ Tapa Autobussipark konkreetne eesmärk :olemasolevate teenuste
jätkusuutlikkust ning piirkonnale eripäraste toodete ja teenuste edasiarendamist
(Kaitseväe rasketehnika pesu) ning autopesuteenusele lisandväärtust andva ja tagava
investeeringu teostamine alljärgnevate seadmete soetamisega: 2 pesurit, märg- ja
kuivtolmuimeja, tekstiilipesur, tolmuimeja.
11. Metallituba OÜ
Projekt “Tootmishoone ventsüsteem”
Maksumus: 53 020 eurot
Toetus: 26 510 eurot
Omafinantseering: 26 510 eurot
Eesmärk: Konkreetne toetustaotlus on otseselt suunatud meie ettevõttes töötavate
inimeste heaolu ja tervisenäitajate paranemisele. Keevitushallis hõljuv suits kahjustab
igapäevaselt töötajate tervist ning tekitab erinevaid tervisehädasid nagu näiteks peavalu,
hingamisteede haigused ja silmade kipitus. Toetust kasutatakse hoone
ventilatsioonisüsteemi rajamiseks.
12. OÜ Jäneda Mõis
Projekt “Taastuvenergial töötava keskküttesüsteemi arendamine Jäneda
mõisakompleksi”
Maksumus: 165 998 eurot
Toetus: 76 320 eurot
Omafinantseering: 89 678 eurot
Eesmärk: Investeeringuprojekti eesmärgiks on taastuvenergia kasutusele võtmine Jänedal.
Eesmärgiks on praegune põlevkiviõlil töötav katlamaja välja vahetada
keskkonnasõbralikuma ja säästlikuma katlamaja vastu. Kasutusele võtta kaasaegne
katlamaja, mille läbi suureneb energia kasutegur ja saavutada soojuse hinna märgatav
langus, kasutades kohalikku taastuvenergiat. Investeering korrastab ka vanasse
mõisakompleksi kuuluva sepikoja hoone. Toob kaasa 1 töökoha tekke ja aitab säästlikumal
majandamisel teha uusi investeeringuid ja arendada ettevõtet. Sellega säilitame ka tööl
juba olevaid 18 töötajat. Meie korraldatud suurüritused – Aia- ja Lillepäevad, Talupäevad
ja Sügislaadad toovad Jänedale kokku igal aastal ~50 000 inimest ja Jäneda Mõis OÜ poolt
pakutavaid teenuseid tarbib aastas kokku üle 100 000 inimese.
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MEEDE 2.1
1. MTÜ Loksa Arenduskeskus
Projekt “Loksa skateparki rajamine”
Maksumus: 56 815 eurot
Toetus: 45 440 eurot
Omafinantseering: 11 375 eurot
Eesmärk: 2007 aastal ehitati Loksa linna noortele Skatepark. Tänaseks on mitmeid kordi
remonditud atraktsioonid muutunud kasutamiskõlbmatuks ning on tekkinud vajadus neid
demonteerida ja rajada samale kohale uus Skatepark. Vajadus on suur, kuna linnas on
minimaalselt sportimisvõimalusi, mis pakuksid teismelises eas lastele ekstreemseid
elamusi. Endine Skatepark on lemmikkoht noorte hulgas vabaaja veetmiseks ja
ekstreemspordi tegemiseks.
2. Sihtasutus Loksa Kultuur
Projekt “Loksa Kultuurikeskuse huviringide ruumide funktsioonide muutmine ja uute
võimaluste loomine huvitegevuseks”
Maksumus: 17 711 eurot
Toetus: 14 044 eurot
Omafinantseering: 3 667 eurot
Eesmärk: Parendame laste kunsti- ja käsitööruumi olukorda vajaliku mööbli: toolide,
laudade ja kappidega soetamisega. Parendame huviringide ruumi olukorda vajaliku mööbli
ja disainiga. Ostame Loksa luuleklubi, Loksa rahvatantsijate, Loksa Rannamemmede ja
noorte instrumentaal-vokaalansambli tegevuse normaliseerimiseks kapi, laua, diivani,
lahtikäivad tumbad jalanõudele, kaks kummutit ja kaks riiulit.
3. MTÜ Kiiu Discgolf
Projekt “Kiiu discgolfi pargi rekonstrueerimine”
Maksumus: 5 750 eurot
Toetus: 4 600 eurot
Omafinantseering: 1 150 eurot
Eesmärk: Käesoleva projektiga on plaanis olemasolevad rajad rekonstrueerida ning
juurdeehitusena rajada 9-lisarada RMK-lt renditud maa-alale. Soovime Kiiu discgolfi pargi
rekonstrueerimisega saavutada vähemalt AA2-klassi nõuetele vastava võistlusraja.
4. MTÜ Joaveski Küla
Projekt “Joaveski rahvamaja II korruse väljaehitamine”
Maksumus: 24 380 eurot
Toetus: 19 504 eurot
Omafinantseering: 4 876 eurot
Eesmärk: Investeeringu sisuks on ehitada välja Joaveski Rahvamaja II koorus ning võtta
hoone terviklikult kasutusse kogukonnateenuste osutamise piirkondliku keskusena.
Projekti teostamise järgselt suurenevad võimalused piirkonna elanikele osutatavate
teenuste osas.
5. MTÜ Juminda Poolsaare Selts
Projekt “Juminda poolsaare noorte merepäästjate tegevuseks kalipsode ja inventari
soetamine”
Maksumus: 7 764 eurot
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Toetus: 5 823 eurot
Omafinantseering: 1 941 eurot
Eesmärk: Projekti peamine eesmärk on mereohutuse teadlikkuse tõstmine laste ja noorte
hulgas, kuid samuti õppida tundma teisi sama kogukonna lapsi ning koos mitmekesistata
vabaaja veetmise võimalusi. Soetatakse 2 kasutatud telki, ostetakse 2 eripikkuses
korvpallikorvi ja maahokivarustuse 20 keppi kahes pikkuses.
6. MTÜ Ökokratt
Projekt “Eesti I täpsusorinteerumise raja ja mobiilse orienteerumise raja rajamine”
Maksumus: 13 692 eurot
Toetus: 10 816 eurot
Omafinantseering: 2 876 eurot
Eesmärk: Luua innovatiivseid võimalusi tegevuspiirkonnas kohalike kogukondade kehalise
aktiivsuse suurendamiseks, arendada maapiirkonna taristut kaasaegse lahendusega,
kasutada kohalikku ressurssi, loodust, spordi ja vabaaja veetmiseks looduses liikumiseks ja
viibimiseks sh laste ja noorte vaja aja veetmise võimaluste loomist, sportimisvõimaluste
loomist ning soodustada töövõime parandamist maapiirkonnas. Eesmärgi täitmiseks
rajatakse 1 mobiilne orienteerumise rada ja 1 täpsusorienteerumise rada.
7. Käsmu Külaselts
Projekt “Käsmu Rahvamaja saali rekonstrueerimine”
Maksumus: 57 994 eurot
Toetus: 46 394 eurot
Omafinantseering: 11 600 eurot
Eesmärk: Käsmu Rahvamaja saali rekonstrueerimise eesmärgiks on kohaliku kogukonna
atraktiivsuse ja hoolivuse suurendamine läbi omaalgatusliku tegevuse. Rahvamaja saali
rekonstrueerimisega arendatakse kogukonnale vajalikke teenuseid (huviringide tegevust,
ürituste läbiviimist, laatade ja heategevuslike ürituste korraldamist, koosolekute,
kontsertide ja loengusarjade korraldamist, muusikalise ja sportliku tegevuse arendamist)
ning luuakse kogukonna liikmetele ning külalistele võimalus veeta kvaliteetaega ajaloolise
hõnguga hoones.
8. MTÜ ARMA Hipoteraapia- ja ratsakeskus
Projekt “Ratsaväljak treeninguteks, ratsutamisteraapiaks ja võistlusteks”
Maksumus: 58 716 eurot
Toetus: 46 000 eurot
Omafinantseering: 12 716 eurot
Eesmärk: Täielikult valminud treeningväljak 40x60 m, mis on kasutatav nii võistlusteks kui
treeninguteks, teraapiatundideks ka vihmase ilmaga. Projekti laiem eesmärk on
järjepideva sportliku tegevuse ja huvitegevuse tulemusena saavutatud kodukandi
noorema põlvkonna suurenenud omaalgatus, koostöö ja aktiivsus. Nende noorte arvu
suurenemine, kes peale õpinguid tulevad elama maapiirkonda või oma kodukohta, kuna
neile on andnud lapseeas positiivse kogemuse tegelemine loomadega ja spordiga.
9. MTÜ Kadrina Maanaiste Selts
Projekt “Kadrina Maanaiste Seltsi seltsimaja rekonstrueerimine”
Maksumus: 41 167 eurot
Toetus: 29 693 eurot
Omafinantseering: 11 474 eurot
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Eesmärk: Projekti raames rekonstrueeritakse Kadrina aleviku keskel kasutusest väljas olev
ajalooline hoone ning võetakse Kadrina Maanaiste Seltsi poolt kasutusele seltsimajana,
kus osutatakse erinevaid kogukonnale vajalikke teenuseid.
10. Kadrina Saunaklubi
Projekt “Kadrina aleviku suusaraja tehislume tootmise seadmete soetamine”
Maksumus: 61 810 eurot
Toetus: 49 448 eurot
Omafinantseering: 12 362 eurot
Eesmärk: Projekti eesmärk on ehitada 2017–2018 aasta talveks Kadrinasse esimene
tehislumest toodetud suusarada, mis tagaks stabiilsed harjutamistingimused kõigile
Kadrina valla suusasõpradele kui ka vajalike kooli suusatundide läbiviimise. Antud projekti
edukas realiseerimine annaks järgmised võimalused: 1.Stabiilsed iga-aastased
harjutamistingimused ajavahemikus november kuni aprill Kadrina valla suusasõpradele –
ca 300 inimest. 2.Garanteeritud vajalike suusatundide läbiviimine Kadrina Keskkoolis – ca
500 õpilast. 3. Ebasobivate ilmastikuoludega talvede jätkumisel stabiilsed
harjutamistingimused lisaks Kadrinale ka Tamsalu, Tapa ja Rakvere suusatrenni õpilastele
– ca 100 õpilast. 4.Suusaraja kasutamise võimalus ka naabervaldade suusasõpradele – ca
500 inimest.
MEEDE 2.2
1. Kasispea Külaselts
Projekt “Õppereisid Lapimaale ja Setumaale”
Maksumus: 8 371 eurot
Toetus: 7 000 eurot
Omafinantseering: 1 371 eurot
Eesmärk: Projekt on suunatud uute teadmiste ja kogemuste omandamiseks, et
küladevahelise omavahelise koostöö ja koopereerumise kaudu kasutada paremini
kohalikku ressurssi, pärimust, loodusobjekte, ettevõtlikkust, arengupotentsiaali, et leida
seltsimajadele/külaseltsidele lisandväärtust loovaid funktsioone ja tegevusi ning hoida
kõikide külaelanike gruppidele nende elukoht atraktiivne. Projekti käigus toimuvad 3päevane õppereis Soome 9 inimesele ja 2-päevane õppereis Setumaale (Seto külävüü
läbimine) 20 inimesele. Toimub Kasispea ja Pärispea külaelanike, suveelanike, huvi korral
Pärispea poolsaare teiste külade elanike ja seltside küsitlus, et kaardistada
külaelanike/külade/seltside oskusi, võimalusi, vajadusi, soove, tugevaid ja nõrku külgi,
ideid ja ettepanekuid koostööks ja koopereerumiseks, toodete ja teenuste pakkumiseks,
piirkonna turundamiseks. Saadud infot kasutatakse seminaride, õpitoa, ajurünnaku
korraldamisel. Toimub üks õpituba, kus tutvustakse kohalikku pärandkultuuri,
iseloomulikke käsitööoskusi, kohaliku materjali (pilliroog, randa uhutud palgid/lauad, kivid
jne) ärakasutamise võimalusi koos praktilise tööga. Toimub 2 seminari. Seminarid
toimuvad koolituse ja arutluse vormis. Turismialasel seminaril tutvustatakse erinevaid
turismi võimalusi (matkarajad, linnuvaatlus, seiklusrajad, militaarobjektid,
loodusfotograafia jne), olemasoleva maastiku, loodusobjektide, mere jne eksponeerimise
võimalusi, turismitoodete/märkide arendamist jne.
Ühisprojekti partnerid: Pärispea Seltsimaja MTÜ.
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2. MTÜ Eisma Sadam
Projekt “Merega sõbraks!”
Maksumus: 13 650 eurot
Toetus: 10 000 eurot
Omafinantseering: 3 650 eurot
Eesmärk: Piirkonna elukeskkonna atraktiivsuse tõstmine pakkudes uusi, atraktiivseid ja
tervislikke vaba aja veetmise võimalusi. Seeläbi suureneb inimeste sidusus oma
kodupaigaga ning pidurdub väljaränne maapiirkonnast. Projekti eesmärgiks on maaelu
mitmekesistamine ja uudsete lähenemiste loomine pakkudes inimestele võimalust
tegeleda merespordialadega, milliste omal käel proovimine on keeruline ja kulukas
(puuduvad oskused, varustus, teadmised) ja millist teenusena Lääne-Virumaal täna ei
pakuta. Projekt väärtustab kohalikku rannaäärset elukeskkonda, andes inimestele uusi
teadmisi mereohutusest, merespordialadest ja mereharidusest laiemalt ja võimaldades nii
näha rannikuala potentsiaali. Projekti eesmärkide realiseerimiseks on vajalik paljude
erinevate osapoolte koostöö (projektipartnerite liikmed ja töötajad, lastevanemad,
kooliealised lapsed ja noored, külalislektorid). Läbi ühise tegevuse suurendame piirkonna
elanike sotsiaalset suhtlemist ja aktiivsust.
Ühisprojekti partnerid: Kadrina Keskkool ja Vihula Vallavalitsus.
3. MTÜ ARMA Hipoteraapia- ja Ratsakeskus
Projekt “Külalistreeneritega ratsatrenni ja võistlustele”
Maksumus: 11 584 eurot
Toetus: 9 271 eurot
Omafinantseering: 2 313 eurot
Eesmärk: Eesmärgiks on külalistreenerite kaasabil muuta ratsutamisõpe sisukamaks,
huvitavamaks ja leida uusi võimalusi traditsiooniliste ratsaspordialade kõrvale.
Ühisprojekti partnerid: MTÜ Viru Ratsu, MTÜ Lahemaa Merepääste Selts.
4. Tapa Lastekaitse Ühing
Projekt “Huvitegevus ühistegevusena loob lisaväärtuseid tulevikuks”
Maksumus: 9 760 eurot
Toetus: 8 296 eurot
Omafinantseering: 1 464 eurot
Eesmärk: Projekti raames pakutakse erinevaid huvipakkuvaid ja samas arendavaid
tegevusi nii lastele kui ka noortele. Viiakse läbi erinevaid käelisi tegevusi laste- ja
noortekeskuses, lastekaitsepäevadel pakutakse tegevusi nii väikestele kui ka suurematele
ning ära ei unustata ka nende vanemaid/vanavanemaid. Õpilasmaleva noortele pakutakse
võimalust peale töötegemist huvitegevusele, mis on meie malevates läbi aegade
populaarne olnud. Selleks, et kõiki neid tegevusi läbi viia koolitame ka meie
töötajaskonda.
Ühisprojekti partnerid: Tapa Kultuurikoda.
5. Huviklubi Cadencia
Projekt “Mitmekülgselt tasakaalus isiksus loob terve kogukonna”
Maksumus: 13 772 eurot
Toetus: 10 000 eurot
Omafinantseering: 3 772 eurot
Eesmärk: Projekti käigus käsitletakse inimese tervise mitmeid tahke, mis on tänapäeva
kiires elutempos väga vajalik. Kui enamjaolt peetakse tervisliku eluviisi all silmas
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tervisespordiga tegelemist ja tervislikku toitumist, siis antud projekt käsitleb eeskätt
vaimse ja sotsiaalse tervise teemasid. Omal alal tunnustatud spetsialistid õpetavad toime
tulema üha enam levivate probleemidega nagu stress, läbipõlemine, enesekehtestamine,
omavahelised suhted, une kvaliteet, motivatsiooni puudumine jne. Alternatiivmeditsiini
valdkonda kuuluvatest eneseabi vormidest tutvustatakse feng shui põhimõtteid, Hiina
meditsiini alustalasid, saunateraapiat, ravimtaimede kasutamist, massaaži võtteid, jooga
põhitõdesid ning muusikateraapiat. Läbi töötubade propageeritakse ja õpetatakse
valmistama looduslikke tooteid, et meie ökoloogiline jalajälg oleks väiksem ja tooted meile
kasulikumad. Esindatud on ka loovteraapiasse kuuluvad teemad. Kuna saviga töötamine
on väga lõõgastav loovteraapiavorm, mis võimaldab välja tuua inimese loovuse, siis
soovime antud projektiga tekitada huvi ning luua võimalust ka edaspidi sellega tegeleda.
Ühisprojekti partnerid: Kadrina Vallavalitsus.
6. MTÜ Kadrina Kirjandusklubi
Projekt “Sõna ja muusikaga Eestimaa sünnipäevale vastu”
Maksumus: 4 394 eurot
Toetus: 3 732 eurot
Omafinantseering: 662 eurot
Eesmärk: Projektis nimetatud tegevustega soovime tähistada Eesti Vabariigi 100.
sünnipäeva koos oma kogukonnaga. See on meie kõigi pidu ja et seda meeldejäävalt
tähistada, sõltub meie enda tahtmisest, aktiivsusest, huvitavatest ideedest,
kogukonnaliikmete entusiasmist ja Leader projekti toetusest. Tegevused: Klubiõhtu – Lend
Teatri sõnalis-muusikaline kontsertlavastus „Kui tähed säravad“. Klubiõhtu – Evelin Ilves „Tervislik toitumine“. Klubiõhtu – Tuuli Taul Velling – „Sõna ja muusika ühendades“.
Klubiõhtu – Haljala rahvamaja näiteringi etendus „Kaheksa varbaga kuningas“. Klubiõhtu –
sõnalis-muusikaline kava Siiri Sisaskilt – „Isamaalised laulud. Õppereis ERM-i.
Ühisprojekti partnerid: Kadrina Vallavalitsus.
7. Tapa Lauluselts
Projekt “Koorilaulu tähtsus kogukonna seltsitegevuse ja kultuuriväärtuste edendajana”
Maksumus: 9 500 eurot
Toetus: 8 075 eurot
Omafinantseering: 1 425 eurot
Eesmärk: Projekti raames toimuvad segakoori lisategevused ja väljasõidud koos
esinemistega nii Eestimaale kui ka väljapoole. Talletatakse ja kantakse erinevatesse
paikadesse edasi Eesti Rahvakultuuri.
Ühisprojekti partnerid: Tapa Kultuurikoda.
8. Lehtse Kultuuri Selts
Projekt “100 mandoliini Eesti 100. Sünnipäeval”
Maksumus: 9 979 eurot
Toetus: 8 482 eurot
Omafinantseering: 1 497 eurot
Eesmärk: Enam aktiviseerida erinevate sihtgruppide juurde jõudmist ning erinevate
põlvkondade oskuste ja teadmiste omavahelist sidumist ning edasiandmist. Kontsertide ja
proovidega loome maapiirkonna inimestele võimalused osa saada ühest rahvakultuuri
osast, mis soodustab igati kogukonnaliikmete omaalgatust ja tugevdab maapiirkonna
kogukonnaliikmete omavahelisi suhteid.
Ühisprojekti partnerid: Tapa Muusika- ja Kunstikool.
10

MEEDE 3.1
1. SA Kolga Mõis
Projekt “Kolga mõisa peamaja katuse remont”
Maksumus: 48 588 eurot
Toetus: 29 150 eurot
Omafinantseering: 19 438 eurot
Eesmärk: Lahemaa rahvuspargi territooriumil asuva muinsuskaitse all oleva Eesti kõige
suurema Kolga mõisakompleksi kui kultuuripärandi säilitamine, selles tegevuste
korraldamine ja uute töökohtade loomine. Projekti tegevuseks on peamaja katuse
remont.
2. MTÜ Neeruti Mõisa Park
Projekt “Neeruti mõisa pargi hooldustehnika soetamine”
Maksumus: 34 752 eurot
Toetus: 20 851 eurot
Omafinantseering: 13 901 eurot
Eesmärk: Neeruti mõisa pargi ja allee üldiseks hooldatavaks pinnaks on üle 7 hektari maad
ja seda kõike tuleb korras hoida aastaringselt. Selleks, et seda teha kõige efektiivsemalt,
on vajalik soetada MTÜ-le vastav hooldustehnika ja lisavahendid. Pargile ja alleele on
koostatud ja kinnitatud Keskkonnaametis hoolduskava, mis on kohustuslik kõikidel
looduskaitse objektidel. Hoolduskavas on toodud kohustused, milledest üks ja kõige
tähtsam on pargi ja allee säilitamine. Toetuse abil soetatakse hooldustehnika.
3. MTÜ Jäneda Muuseum
Projekt “Helilooja Urmas Sisaski Muusikatähetorni ehk planetaarium – kontserdisaali
renoveerimine ja ekspositsiooni taastamine –täiendamine Jäneda lossis”
Maksumus: 19 413 eurot
Toetus: 11 648 eurot
Omafinantseering: 7 765 eurot
Eesmärk: Renoveerida osa Jäneda lossi ruumidest ning taastada ja muuta veelgi
atraktiivsemaks helilooja Urmas Sisaski poolt rajatud unikaalne Muusikatähetorn. Jäneda
lossis (mõisa härrastemajas) kui ajalooliselt väljakujunenud kogukonnakeskuses
renoveeritakse üks osa ruumidest ja akendest, taastatakse ja kaasajastatakse helilooja
Urmas Sisaski Muusikatähetorni sisu, soetatakse töökorras klaver ja uued toolid.
Uuendatakse ekspositsioon, mis kõneleb helilooja Urmas Sisaskist ja teda inspireerinud
tähistaevast. Ekspositsiooni kaasajastamiseks võetakse kasutusele QR koodid, mille abil
saab külastaja oma mobiiliga tutvuda internetis Urmas Sisaki loominguga. Parima
tulemuse saamiseks kaasatakse projekti helilooja Urmas Sisask, kelle nõuannetele
vastavalt taastatakse planetaarium ja koostatakse ekspositsiooni sisu.
4. OÜ Old Victoria
Projekt “Viitna Kõrtsihoone tugevvoolu elektripaigaldise ehitus”
Maksumus: 47 162 eurot
Toetus: 28 297 eurot
Omafinantseering: 18 865 eurot
Eesmärk: Viitna Kõrtsi praegune elektrisüsteem on aastast 1993, mil kõrtsihoone taastati
peale põlengut. Kogu ruume hõlmab moraalselt ja füüsiliselt amortiseerunud
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elektripaigaldis. Tagamaks hoone elektriohutust ning elektriseadmete nõuetekohast
talitlust tuleb viia need vastavusse kaasaja nõuetele vastavate elektripaigaldistega.
5. Metsamõisa Vara OÜ
Projekt “Kuusalu Pajulinnuse, Silmaallika ja Lauritsakivi eksponeerimise parandamine”
Maksumus: 65 770 eurot
Toetus: 27 338 eurot
Omafinantseering: 38 432 eurot
Eesmärk: Projektiga korrastatakse Harju maakonda Kuusalu valda Kuusalu külas
paiknevate pärandkultuuriobjektide: Kuusalu Pajulinnus, Silmaallikas, Lauritsakivi ja
Lohukivi eksponeerimist. Selleks valmistatakse ette info 6 stendile, paigaldatakse 6 stendi
ja 9 suunaviita, 4 istepinki Lauritsakivi juurde, korrastatakse laudtee 320m ja siirdekattega
tee 310m et tagada juurdepääs ratastooliga liikujatele. Investeeringu ligi 2 kallinemise
tingib ratastooliga liikumise nõuete täitmise normid. Näiteks on laudtee 2 x laiem
tavalisest, siirdekatendiga teedel ei saa olla tõusud üle 10%, mis pikendab oluliseks
teekonnapikkust
6. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ilumäe Kogudus
Projekt “Ilumäe kabeli torniruumi renoveerimine”
Maksumus: 22 518 eurot
Toetus: 13 452 eurot
Omafinantseering: 9 066 eurot
Eesmärk: Ilumäe kabeli torniruumi renoveerimine. Selle tulemusel on tagatud tuleohutus
ning huviliste pääs torniruumi ja kellarõdule. Tööde käigus kõrvaldatakse tuleohu levik
ülejäänud kabel osadesse.
MEEDE 3.2
1. Tammistu Külaselts
Projekt “Tammistu mälumaastikud”
Maksumus: 2 396 eurot
Toetus: 2 040 eurot
Omafinantseering: 356 eurot
Eesmärk: Korraldada 5–7 töötuba, mille abil kaardistada Tammistu külas ajaloolised
kohapärimused, luua ligipääs nendele objektidele, varustada need kohad ilmastikukindlate
siltide ja kirjeldustega ning teha infoviidad nendeni jõudmiseks. Luua külaplatsile suurem
stend koos kaardiga, kus peal kõik endised talukohad ja kaardistatud pärimuspaigad.
Valmistada trükised pärimusinfo levitamiseks.
Ühisprojekti partnerid: MTÜ Juminda Poolsaare Selts.
2. Käsmu Külaselts
Projekt “Käsmu inimesed ja majad 2”
Maksumus: 17 548 eurot
Toetus: 10 000 eurot
Omafinantseering: 7 548 eurot
Eesmärk: Raamat „Käsmu inimesed ja majad 2“ on järjepidevuse ja kultuuri kandja ning
kohaliku kogukonna elulaadi ja kultuuripärandi talletaja. Raamatu „Käsmu inimesed ja
majad 2“ kaasab ühistegevusse kogu küla, kuna Eve Kask pildistab üles kõik külaelanikud ja
hooned.
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Ühisprojekti partnerid: SA Käsmu Meremuuseum.
3. MTÜ Eisma Sadam
Projekt “Mere peal ja mere ääres”
Maksumus: 11 800 eurot
Toetus: 10 000 eurot
Omafinantseering: 1 800 eurot
Eesmärk: Projekt pakub piirkonna elanikkonnale võimalust aktiivseks vaba aja veetmiseks
mere ääres ja merel, osaledes kas korraldaja või osavõtjana kohalikku rannakultuuri
väärtustavates üritustes, töötubades, loengutes ja erinevates merespordi võistlustes,
hankides nii uusi teadmisi ja oskuseid. Projekti eesmärgiks on suurendada rannaäärsete
püsielanike ja suvitajate sidusust kohaliku kogukonna ja pärandkultuuriga väärtustades
seeläbi kohalikku elukeskkonda
Ühisprojekti partnerid: MTÜ Rannarahva Selts.
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