Arenduskojale LEADER taotluste 2019. aasta vastuvõtuvoorudesse
esitatud rahastatud toetuse taotluste tulemuste teavitus

MEEDE 1.1.
1. OÜ Adami Turismitalu
Projekt “Adami turismitalu "Linnuvaatlustoa" ja saunahoone parendamistööde teostamine”
Maksumus: 22 844.00 eurot
Toetus: 13 706.40 eurot
Omafinantseering: 9 137.60 eurot
Eesmärk: Käesoleva taotlusega soovib OÜ Adami Turismitalu rekonstrueerida peamaja 2.
korruse tuba ning saunamaja, renoveeritud ruumid annavad laiemad võimalused ning
suurendavad oluliselt potentsiaali külastuskeskkonna kasutamiseks.
2. Hatiko Grupp OÜ
Projekt “Toolse Puhkeküla maaküttesüsteemi rajamine”
Makusmus: 34 600.00 eurot
Toetus: 15 570.00 eurot
Omafinantseering: 19 030 eurot
Eesmärk: Projekti eesmärgiks on minna Toolse Puhkekülas üle säästlikule maaküttesüsteemile.
Projekti tegevuseks on Toolse Puhkekülasse maaküttesüsteemi rajamine. Investeeringu mõju:
1. Investeeringu tulemusena lõpetatakse Toolse Puhkekülas kütmiseks elektri kasutamine,
mille tulemusena keskkonnasaastamise tase tunduvalt langeb. 2. Investeeringu tulemusena
rajatakse täiesti uus, innovaatiline tehnoloogia, kaasaegne ja kõrge kasuteguriga
maaküttesüsteem, mis vähendab ettevõtte kulutusi küttele 10-kordselt, võrreldes teise
alternatiivse lahendusega (elektriküte). Tänu kulude kokkuhoiule on võimalik kokkuhoitud
summade võrra teostada puhkekülas rohkem investeeringuid ja viia kõik oma plaanid ellu. 3.
Maandab talvisest turismi madalhooajast tulenevaid riske talvisel ajal hoides oluliselt kokku
müügituludelt. 4. Investeeringu tegemine küttesüsteemi võimaldab ettevõttel luua juurde uusi
hooneid ning seeläbi ka uusi teenuseid.
3. Hara Sadam OÜ
Projekt “Hara sadamaresto köögiseadmete ostmine”
Maksumus: 29 542.03 eurot
Toetus: 10 720.80 eurot
Omafinantseering: 18 821,23 eurot
Eesmärk: Peamiseks probleemiks, mis takistab Hara sadamas sadamarestorani teenuse
pakkumist ning seeläbi ka teiste teenuste pakkumist, on restorani köögitehnika puudumine.
Käesoleva projekti eesmärk on luua Hara sadamasse sadamarestoran, mis väärtustab
kohalikku toitu, ajalugu ja kultuuri. Restoraniteenust hakatakse pakkuma 2019. augustis, mil
valmib sadamahoone. Projekti tegevuseks on sadamahoone restorani köögitehnika soetamine,
et alustada sadamarestorani teenuse pakkumisega.

1

MEEDE 1.2
1. Brek OÜ
Projekt “Pulbervärvimise liini ostmine ”
Maksumus: 59 784.00 eurot
Toetus: 17 935.20 eurot
Omafinantseering: 41 848.80 eurot
Eesmärk: Projekti ü ldiseks eesmä rgiks on laiendada ettevõ tte tegevust, saavutada kohalikul
turul hea konkurentsipositsioon ja tagada seelä bi ettevõ tte jä tkusuutlikkus, arendada
piirkonna ettevõ tlust ning kasutada piirkonnas elavate inimeste tö ö jõ udu. Brek OÜ
põ hitegevusalaks on metalluste, -akende ja -konstruktsioonide tootmine, hooldus ja paigaldus.
Tootmise laiendamise eesmä rgil soetati Lä ä ne-Viru maakonnas Kadrina vallas Kihlevere kü las
asuv Kihlevere sigala, mis on ü mber muudetud potentsiaalseks tootmishooneks. Uus tootmine
Kihlevere endises sigalas on kavas avada kevadel 2019. aastal. Konkreetseteks eesmä rkideks
on: 1)Suurendada tellimuste vastuvõ tmise võ imekust ning lä bi selle kasvatada mü ü gitulu. 2)
Pakkuda klientidele maksimaalselt kvaliteetset teenust. 3)Tagada tö ö tajatele motiveeriv palk ja
ohutu tö ö keskkond. 4)Olla hea partner nii klientidele, kohalikule omavalitsusele kui ka
partneritele. 5)Lä bi praktika õ petada vä lja tipptasemel metallitö ö spetsialistid. LEADER
meetmest taotletava toetuse abil on plaanis soetada tootmise kvaliteedi ja kiiruse tõstmiseks,
ressursside säästmiseks ning uue teenuse pakkumiseks vajalik pulbervärvimise liin. Uue
innovaatilise pulbervärvimise liiniga tõuseb ettevõtte toodete kvaliteet ja tootmiskiirus
kordades. Uus tehnoloogia on oluliselt ressursisäästlikum, hoitakse kokku nii elektrit kui
värvimisel kasutatavaid pulbreid. Lääne-Virumaal teist nii pikka ahju ei ole ja seetõttu on
nõudlus ka teenustööle selgelt olemas. Investeering on hoolikalt läbimõeldud ning kvaliteetsete
toodete pakkumiseks hädavajalik.
2. Arbavere Puhkekeskus OÜ
Projekt “Arbavere Puhkekeskuse küttesüsteemi renoveerimine”
Maksumus: 28 298.69 eurot
Toetus: 16 979.21 eurot
Omafinantseering: 11 319.48 eurot
Eesmärk: Projekti põhieesmärgiks on uuendada puhkekeskuse maja küttesüsteemi, asendades
praegune kulukas ja ebapiisava võimsusega diiselkatel ökonoomsema soojuspumbaga ning
vahetades välja radiaatorid. See võimaldab vähendada turismiettevõttel hooajalisust ning
pakkuda uue teenusena majutusvõimalust talvisel perioodil.
3. Moe Krog OÜ
Projekt “Promobussi ostmine rändkohviku teenuse pakkumiseks”
Maksumus: 57 064.60 eurot
Toetus: 17 119.38 eurot
Omafinantseering: 39 945.22 eurot
Eesmärk: Projekti otsene eesmärk on soetada promobuss, mis võimaldab klientidele pakkuda
kvaliteetset ja maitsvat toitu igal pool, nii üritustel kui ka tänaval.
4. OÜ Jäneda Mõis
Projekt “Multifunktsionaalse seadme - laadur, tõstuk, muruniitja ja lumelükkaja soetamine”
Maksumus: 29 325.00 eurot
Toetus: 8 797.50 eurot
Omafinantseering: 20 527.50 eurot
Eesmärk: Projekti eesmärk on Jäneda mõisa, kui Jäneda küla keskme, heakorra hoidmine nii
suvel kui talvel. Laaduri töö eesmärk on - hakke lükkamine katlamajas, lume lükkamine talvel,
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niitmine suvel, abistamine raskete esemete tõstmisel meie suurüritustel. Laiendada teenuse
pakkumise võimalust nii vallale kui ka korterühistutele. Seadme soetamisega kaasneb ühe
töökoha loomine.
5. FIE Priidu Veersalu
Projekt “Iisaka lambakasvatustallu tuletõrje veevõtuhoidla rajamine ja piksekaitsesüsteemi
paigaldamine”
Maksumus: 13 906.78 eurot
Toetus: 8 344.06 eurot
Omafinantseering: 5 562.72 eurot
Eesmärk: Projekti tegevuseks on 2017 aastal Iisaka lambakasvatustalus ehitatud lambalauda
juurde kuuluva tuletõrje veevõtuhoidla rajamine ja piksekaitsesüsteemi paigaldamine. Antud
investeering on vajalik lambakasvatushoonele kasutusloa saamiseks.
6. Metalcut OÜ
Projekt “Seadmepargi kaasajastamine”
Maksumus: 85 335.00 eurot
Toetus: 20 480.40 eurot
Omafinantseering: 64 854.60 eurot
Eesmärk: Ettevõtte eesmärk on kaasajastada seadmeparki läbi Leader projekti toetuse.
Ettevõtluse arendamiseks ja konkurentsis püsimiseks on investeeringud ettevõttesse vajalikud
võttes kasutusele uusi tarkvarasid/tehnoloogiaid ja seadmeid. Läbi antud investeeringute tekib
võimalus arendada piirkonna majandust tagades ettevõtte elujõulisuse, mitmekesistada
tööturgu, teha koostööd piirkonna ettevõtetega.
7. OÜ Mobtel
Projekt “Hulja vaba aja keskuse rajamine”
Maksumus: 39 810.00 eurot
Toetus: 15 924.00 eurot
Omafinantseering: 23 886 eurot
Eesmärk: Projekti käigus ehitatakse Keskuse 5 aadressil asuvale hoonele juurde teine korrus,
kus on võimalik hakata pakkuma erinevaid vaba aja sisustamise teenuseid. Projekti eesmärk on
pakkuda kohalikele elanikele ja ettevõtetele vaba aja veetmise võimalusi ning teenuseid, mille
järgi on piirkonnas nõudlus olemas. Projektida kasvab piirkonna populaarsus, kuna paraneb
elanike elukvaliteet.
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MEEDE 2.1.
1. MTÜ Võhma Seltsimaja
Projekt “Võhma seltsimaja lava uuendamine”
Maksumus: 11 016.20 eurot
Toetus: 8 812.96 eurot
Omafinantseering: 2 203.24 eurot
Eesmärk: Eesmärk on hiljemalt 2019.aasta lõpuks kohandada Võhma seltsimaja suure saali lava
kaasaja nõuetele vastavaks teatrilavaks. Eesmärgi saavutamiseks on käesoleva projekti raames
kavas 1) täielikult välja vahetada olemasolev lavavalgustus 2) soetada helitehnika 3)
paigaldada uus lavaeesriie, arlekiin ja elektriline lavakardina jooksutee
2. Kuusalu Vallavalitsus
Projekt “Kuusalu Keskkooli amortiseerunud korvpalliväljaku renoveerimine multispordiväljakuks”
Maksumus: 34 787.74 eurot
Toetus: 27 830.19 eurot
Omafinantseering: 6 957.55 eurot
Eesmärk: Projekti raames renoveeritakse Kuusalu Keskkooli amortiseerunud
korvpalliväliväljak multispordiväljakuks, kus on võimalik harrastada edaspidi korvpalli,
tennist, käsipalli, võrkpalli ja jalgpalli, lisaks tekib võimalus üldkehalist treeningut läbi viia ning
talvel rajada uisuväljak. Projekti eesmärk tõsta elanike elukvaliteeti ning piirkonna
atraktiivsust. Eesmärgi täitmiseks mitmekesistatakse ja parandatakse välitingimustes
sportimisvõimalusi - rajatakse elukohalähedane ja kaasaegne multispordiväljak. Projektiga
renoveeritud väljak on avalikus kasutuses oleval kinnistul ning seda on võimalik tasuta
kasutada kõikidel soovijatel.
3. MTÜ Läsna Rahvamaja
Projekt “Läsna Rahvamaja fassaadi soojustamine”
Maksumus: 63 968.91 eurot
Toetus: 49 998.10 eurot
Omafinantseering: 13 970.81 eurot
Eesmärk: Üldine eesmärk: säilitada Läsna Rahvamaja kogukonna keskusena vaba aja
veetmiseks, huvitegevusega tegelemiseks ja piirkonna kultuuriväärtuste hoidmiseks. Otsene
eesmärk: soojustada Läsna Rahvamaja hoone fassaad ja vundament, vahetada aknad, et
vähendada hoone küttekulusid ja säilitada hoone väärtust. Kogukonna keskusena kasutatav
rahvamaja on kasutajasõbralikum, visuaalselt atraktiivne ja heakorrastatud. Projekti
tegevused: Läsna Rahvamaja vundmendi soojustamine, fassaadi soojustamine ja viimistlemine,
akende vahetus.
4. MTÜ Kuusalu Kroonika
Projekt “Kogukonna tegevuste ja sündmuste audiovisuaalne jäädvustamine ning levitamine
veebimeedias”
Maksumus: 23 501.00 eurot
Toetus: 14 100.60 eurot
Omafinantseering: 9 400.40 eurot
Eesmärk: Projekti üldiseks eesmärgiks on piirkonna atraktiivsuse suurendamine kaasaja
nõuetele vastava teenuse arendamisega.Teenuseks on Kuusalu kogukonna tegevuste ja
sündmuste audiovisuaalne jäädvustamise ning veebimeedias levitamine. Teenuse pakkumisel
kasutatav videotehnika on tänaseks amortiseerunud ning vajab asendamist. Video-, valgus- ja
helitehnikat on võimalik ka rentida, kuid paraku ei ole pikemas perspektiivis võimalik katta
kõiki rendikulusid. Projekti käigus soetab MTÜ Kuusalu Kroonika videokaamera ning kaks
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fotokaamerat, mille kõigiga on võimalik salvestada videoid. Lisaks soetatakse veel
salvestamiseks vajalik kaamerate lisavarustus (valgus- ja helitehnika, statiivid, kotid, akud jms).
Audiovisuaalsete salvestite ehk videofilmide säilitamine toimub kõigile vaatamiseks
kättesaadavas serveris ning nende jagamine veebimeedias.
5. MTÜ Käsmu Lahe Merekool
Projekt “Käsmu Lahe Merekooli käivitamiseks vajaliku inventari soetamine”
Maksumus: 23 503.93 eurot
Toetus: 9 839.68 eurot
Omafinantseering: 13 664.25 eurot
Eesmärk: 2019. aastal asutatud Käsmu Lahe Merekool võtab kaks peamist suunda – ühelt poolt
piirkonna merealase laste ja noorte huvitegevuse arendamine, teiselt poolt purjetamis- ja
meresõiduõppe viimine Võsu Kooli õppekavva. Mereäärsele koolile on oluline, et see pakuks
lastele võimalust keskkonnast tulenevaid vajalikke oskuseid omandada. Purjetamis- ja
meresõiduõppe integreerimine üldhariduskooli õppekavaga on selles vallas uudne, analooge
leiab vaid mõnest üksikust Eesti koolist. Et kogu protsessi käivitada on lisaks omaalgatuslikule
pühendumusele ja panusele tarvis ka inventari. Käesolev projekt on vajalik soetamaks Käsmu
Lahe Merekooli käivitamiseks vajalikku inventari: svertpaate, kalipsosid ja turvavarustust,
lisaks kanuusid ja SUPlaudu muudeks merespordialasteks tegevusteks, mis võimaldavad laste
ja noorte üldfüüsilist ettevalmistust turvaliseks merele minekuks.
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MEEDE 2.2
1. MTÜ Kolgaküla Selts
Projekt “Kuusalu valla kogupereprojekt 2019- 2020”
Maksumus: 11 032.68 eurot
Toetus: 9 376.40 eurot
Omafinantseering: 1 656.28 eurot
Eesmärk: Käesolev projekt on edasiarendus Kolgaküla koguperepäevadest ja –maalilaagritest
ning Valgejõe spordipäevadest, millest kõigist on saanud piirkonnale olulised traditsioonid.
Uuenduseks on see, et nüüd pööratakse rohkem rõhku ka eakatele ja algatatakse klubiõhtute
traditsioon. Selle tulemusena kasvab sündmuste mitmekesisus ja tõuseb neil osalejate arv.
Kahe aasta jooksul viiakse mitme vabaühenduse eestvedamisel ja igas vanuses vabatahtlikke
kaasates ellu 7 perepäeva, 2 kunstilaagrit, 2 näitust ja 5 klubiõhtut. Kuulutuste printimiseks
ostetakse A3 printer, mis jääb ka pärast projekti lõppu Kolgaküla seltsi kasutusse.
Koguperepäevad toimuvad Kuusalu vallas rahvakalendri- või muudel tähtpäevadel ja on
osalejatele tasuta. Iga kord tehakse midagi toredat ja õpetlikku kogu perega koos. Kõik
perepäevad kannavad õpetlikku lisaväärtust – kohalikku kultuuripärandit, keskkonnateemat
vms. Igal perepäeval osaleb 60-250 inimest nii Kuusalu vallast kui mujaltki. Suviti toimuvad
Kolgaküla laste kunstiringi lapsevanemate eestvedamisel looduses koguperemaalilaagrid, kus
osaleb 30 kunstihuvilist. Sügisel tehakse maalilaagri töödest näitus. Kahe aasta jooksul viiakse
läbi viis klubiõhtut, kus esineb huvitav külaline ja istutakse kohvilauas. Kuusalu valla
kogupereprojekti eesmärgiks on kogukonna identiteedi ja aktiivsuse suurenemine läbi
kogukonnaliikmete ühtekuuluvustunde tõusu, erinevate põlvkondade kaasamise ja
vabaühenduste tihedama koostöö.
Ühisprojekti partnerid: MTÜ Valgejõe Seltsimaja
2. Vergiranna Selts
Projekt “Terved ja tegusad rannakülad”
Maksumus: 4 895.00 eurot
Toetus: 4 160.75 eurot
Omafinantseering: 734.25 eurot
Eesmärk: Soovime tugevdada rannakülade Vergi, Altja, Pihlaspea ja Pedassaare püsielanike ning
külaliste vahelist suhtlemist ja koostööd kohalike ettevõtjate ja raamatukoguga erinevate
ühistegevuste korraldamisel. Plaanime leida uusi ideid nii kohalike traditsioonide säilitamisel
kui piirkonna atraktiivsemaks muutmisel ja arendamisel. Projekt „Terved ja tegusad
rannakülad“aitab kaasa meie elujõu hoidmisele - terves kehas terve vaim! Tahame 2 aasta
jooksul Vergis koos naaberkülade Altja, Pedassaare ja Pihlaspea rahvaga korraldada mitmeid
erinevaid tegevusi. Aastaringselt toimuvad töötoad, liikumisharrastused. Suurem
kokkusaamine leiab aset meie suurel suvefestivalil – kaluritepäeval. Vergi kaluritepäev on juba
aastaid traditsiooniline üritus, kus pakutakse tegevust igas eas osalejatele. Paadisõite
korraldavad ja oma tööd tutvustavad käsmu vabatahtlikud merepäästjad. Teeme mereteemalist
käsitööd-keraamikat. Sportlikest tegevustest on kavas korraldada rannavõrkpalliturniir Vergi
cup ja jalgpalliturniir, samuti lasteturniir. Soovijad saavad tevisenäitajaid kontrollida ja küsida
nõu tervise probleemide kohta kohapeal tervisetöötajatelt. Toimub kala töötlemise ja
kalatoitude valmistamise töötuba.
Ühisprojekti partnerid: Toomarahva Turismitalu
3. MTÜ Kadrina Kirjandusklubi
Projekt “Kadrina kogukonna kultuuripuu aastarõngad”
Maksumus: 10 550.40 eurot
Toetus: 8 440.32 eurot
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Omafinantseering: 2 110.08 eurot
Eesmärk: MTÜ Kadrina kirjandusklubi projekt „Kadrina kogukonna kultuuripuu aastarõngad“
sümboliseerib kultuuripuu kasvamist Kadrina kogukonnas. Hakates oma kogukonnas suurt
kultuuripuud kasvatama, alustame pisikestest kultuurirõngastest, kuni jõuame tugeva
kultuuripuuni välja. Igaüks meie kogukonnast saab Kadrina kultuuripuu kasvatamisel oma
panusega kaasa aidata. Aastate jooksul on kogukond muutunud tugevamaks, aga siiski leidub
lahendamata probleeme. Transpordivõimalused küladesse on endiselt kasinad, töökohti ei
leidu, raha ei jätku, puudust tuntakse vaba aja veetmise võimalustest. Me tunneme oma
piirkonna inimesi hästi ja teame nende probleeme. Kõige tugevamalt on jäänud kõlama
ühistranspordi vähesus ja vaba aja veetmise võimaluste nappus. Püüame oma tegevusega
muuta Kadrina piirkonna siinsetele elanikele atraktiivsemaks, suurendades kogukonna ühtsust,
laiendades inimeste silmaringi ja pakkudes vaimseid väärtusi. Kultuurilise tegevusega püüame
esmalt suurendada oma rahva teadlikkust, üheskoos tegutsemise vajalikkust ning liigume edasi
sisukuseni, lahendades eespool nimetatud probleemid, tehes inimeste elu kergemaks ja tõstes
elukvaliteeti.
Ühisprojekti partnerid: Kadrina Vallavalitsus
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MEEDE 3.1
1. MTÜ Neeruti Mõis
Projekt “Ajaloolise Neeruti mõisapargi hoolduseks robotmuruniiduki soetamine”
Maksumus: 13 915 eurot
Toetus: 8 349 eurot
Omafinantseering: 5 566 eurot
Eesmärk: Käesoleva taotluse eesmärgiks on Neeruti mõisapargi hooldamiseks robotmuruniiduki
soetamine. Pargi ala on 2 ha suur ning robotmuruniiduki hooldatav ala suuruseks 20 000 m2.
2. SA Võsu Kuurort
Projekt “Võsu ajaloolis-kultuuriloolisi ja looduslikke objekte tutvustav koduloorada”
Maksumus: 7 678.30 eurot
Toetus: 4 606.98 eurot
Omafinantseering: 3 071.32 eurot
Eesmärk: Ilmastikukindlatele täispuidust stendidele kinnitatud alumiiniumkomposiitplaatidel
eksponeeritakse Võsu aleviku ja selle lähiümbruse ajaloolis-kultuurilooliste ja looduslike
objektide eesti-, vene-, inglise- ja saksakeelsed kirjeldused, mis koostatakse arhiivide
uuringute, rahvapärimuse kogumise ja kirjanduse ülevaate meetodil. 23 infostendi
moodustavad 7-kilomeetri pikkuse Võsu kodulooraja. Objektide tähistamiseks rajal
koostatakse graafiline kaart, mis on lisatud igale infotahvlile. Projekti ettevalmistavad
tegevused hõlmavad koduloouurimust, eksponeeritavate objektide kaardistamist, raja ja
tekstide koostamist ning fotode valikut infotahvlite tarvis.
3. Kadrina Vallavalitsus
Projekt “Kadrina kalmistu hüljatud ristide väärtustamine kunstiobjektina "Ristisalu"”
Maksumus: 52 314.16 eurot
Toetus: 31 388.49 eurot
Omafinantseering: 20 925.67 eurot
Eesmärk: Projekti üldine eesmärk on säilitada ajaloolise väärtusega ristid, mis ei ole leidnud
seni paremat asukohta. Ehitustööd on planeeritud järgnevalt: kunstiteose rajamine haljasalale,
isetekkelise parkla muutmine kõvakatendiks, elektritööd, infotahvli paigaldamine ja
haljastamine.
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MEEDE 3.2
1. MTÜ Sääsküla Huviklubi
Projekt “Unustatud lood teatrilaval”
Maksumus: 13 000 eurot
Toetus: 9 750 eurot
Omafinantseering: 3 250 eurot
Eesmärk: Projekti käigus toob Piibe Teater publikuni kaks kohalikul ajalool põhinevat lavastust
1. Udriku Mõisa aida lakas "Uus kevad" Ajakava: Aprill kuni mai 2019 - Materjali kogumine,
lavastuslikud eeltööd Mai kuni august 2019 – Prooviprotsess September 2019 – Etendused
publikule Sisu: Lühidalt ajaloost. 1945.a kogunesid Udriku mõisa juures Männiku külla
kohalikud noored peretütre sünnipäevale. Eelnevalt oli neiu tagasi lükanud ühe noormehe
lähenemiskatsed, sest tema oma noormees varjas end võimude eest metsas. Solvunud tõrjutu
andis vihje NKVDle, kes õhtuse varitsuse käigus lasksid maha kõik majas viibinud noored, 8
noormeest ja 4 neidu. 2 noormeest said põgenema. Tõsielulistel sündmustel põhinev näidend
„Uus kevad“ jutustab reetmisest, armastustest ja ajastu jubedustest. Kevadel, kui sõja lõppedes
peaks kõik uuesti algama, tekivad armastused, seatakse elu taas rööpaisse, siis aeg ei lase elul
normaalselt jätkuda. Tänaseni on veel elus inimesi, kes vahetult või kõrvalvaatajatena sellest
sündmusest osa võtsid. Oleme kogunud nende meenutusi. Lavastaja on Erik Ruus. Lavastus
esietendub 2019.a septembris. 2. Rabassaare vanas turbalaos septembris 2020 lavastus
„Rabassaare“: Ajakava: Aprill kuni mai 2020 - Materjali kogumine, lavastuslikud eeltööd Mai
kuni august 2020 – Prooviprotsess September 2020 – Etendused publikule Oktoober detsember 2020 - kokkuvõtete tegemine Aprill 2021 - Kordusetendused Sisu: Rabassaare küla
on väike Eesti maaelu mudel, mis loodi esimese vabariigi ajal turbatööstuse asulana.
Nõukogude perioodil saavutas ta oma hiilguse, kui külas elas üle 300 inimese. Asulas olid oma
kultuurimaja, erinevad tööstused, lasteaed jne. Oma rong viis lapsed hommikul kooli ja tõi
õhtul tagasi. Tänaseks on asula välja surnud, kuid säilinud on enamus hoonestusest. See on ühe
küla lugu, milliseid leidub Eestimaal tänasel päeval palju. Oma väärtuse lavastusele annab
ainulaadne kohapealne olustik, kus dekoratsioone pole vajagi.
Ühisprojekti partnerid: Tapa Vallavalitsus, MTÜ Udriku Mõis
2. MTÜ Lehtse Kultuuri Selts
Projekt “Muusika õpetab, arendab, innustab ja liidab”
Maksumus: 9 980.00 eurot
Toetus: 8 483.00 eurot
Omafinantseering: 1 497 eurot
Eesmärk: „100 mandoliini eesti sajandal sünnipäeval“ uued kontserdid Lehtse
mandoliinipäevad , Tapa valla muusikapäevad, Lehtse väikekoolide muusikafestival
Investeering on käsikellade komplekti ostmine. Eesmärk on enam aktiviseerida erinevate
sihtgruppide juurde jõudmist ning erinevate põlvkondade oskuste ja teadmiste omavahelist
sidumist ning edasiandmist.
Ühisprojekti partnerid: Tapa Vallavalitsus
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