Arenduskojale LEADER taotluste 2019. aasta II vastuvõtuvooru
esitatud rahastatud toetuse taotluste tulemuste teavitus

MEEDE 1.1.
1. KASE KAUBANDUS OÜ
Projekt “Autoremonditöökoja sisustamine”
Maksumus: 50 935,70 eurot
Toetus: 30 561,42 eurot
Omafinantseering: 20 374.28 eurot
Eesmärk: Käesoleva taotlusega soovib Kase Kaubanduse OÜ arendata pereettevõtlust ja luua
uusi tasuvaid töökohti, arendada autoremonditöökojale välja uued lisateenused ja
kliendigrupid. Sõiduautodele lisaks hakatakse hooldama ja remontima sõidu- ning veoautod,
bussid, traktorid, metsamasinad jne. Soetatakse sillastend, rehvipink, survepesur, soojuspump
ja ehitatakse PVC hall.
2. OÜ MIGAR
Projekt “Pihla Puhkeküla maakütte soojuspumba ostmine”
Makusmus: 10 938,08 eurot
Toetus: 6562,84 eurot
Omafinantseering: 4375,24 eurot
Eesmärk: Eesmärgiks on soetada kaasaegne, keskkonnasõbralik, säästlik ja väikse
energiakuluga maasoojuspump, mis varustab hooneid kütte ja sooja veega. Maaküttesüsteem
varustab hooneid kütte ja sooja veega aastaringselt. Hoiab ära hoonete niiskustekke ning
külmumise. Aitab hoida küttekulud madalad. Sellise küttesüsteemi olemas olu annab võimaluse
teenindada külastajaid aastaringselt.
3. 3RK TEENUSED OÜ
Projekt “3RK Teenused OÜ töökoja ukse vahetamine, kanalitõstuki soetamine ja põranda
tasandusvalu tegemine”
Maksumus: 27 684,60 eurot
Toetus: 16 610,76 eurot
Omafinantseering: 11 073,84 eurot
Eesmärk: Projekti eesmärgiks on Arenduskoja piirkonnas tegevust alustanud pere-ettevõtte
arendamine läbi investeeringutoetuse ettevõtte töökeskkonda. Konkreetseks eesmärgiks on
3RK Teenused OÜ rasketehnika remondi ja hoolduse töökoja ukse vahetamine, kanalitõstuki
soetamine ja betoonpõranda tasandusvalu tegemine.
4. MITTETULUNDUSÜHING KOGUKONNAKESKUS
Projekt “Puuviljade ja marjade töötlemise seadmete soetamine”
Maksumus: 9635 eurot
Toetus: 5781 eurot
Omafinantseering: 3854 eurot
Eesmärk: MTÜ Kogukonnakeskuse Katariina ürditeed ja Aru mõisa käsitööveinid kannavad
Arenduskoja kui kohaliku toidu projekti juhtpartneri poolt välja antavat Põhja-Eesti kohaliku
toidu märgist, käsitööveinide tootmisel on tegevusluba alates 2019. aasta oktoobrist.
Käsitööveinide valmistamisel on tekkinud vajadus puuviljade ja marjade töötlemise
kaasaegsete seadmete – puuvilja- ja marjapurusti ning pressi soetamiseks, mille abil
väärindada erinevat toorainet (õunad, marjad, rabarber), arendada tootmisprotsessi ja
pakkuda lisateenuseid. Käsitöövein on pakutava agroturismi teenuse tuumiktooteks.
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MEEDE 2.1.
1. VIINISTU KÜLASELTS
Projekt “Viinistu Rahvamaja siseruumide rekonstrueerimine”
Maksumus: 33 609,24 eurot
Toetus: 26 887,39 eurot
Omafinantseering: 6721,85 eurot
Eesmärk: MTÜ Viinistu Külaselts, kes haldab lepingu alusel Viinistu Rahvamaja, on läbi
erinevate projektitaotluste rekonstrueerinud Rahvamaja fassaadi koos vundamendi
soojustamisega, vahetanud majal uksed ja aknad, rekonstrueerinud endise kinonäitamise
ruumi külamuuseumi tarbeks. Kuusalu Vallavalitsus toetusel alustati Viinistu Rahvamaja
ruumide rekonstrueerimist, seoses raamatukogu kolimisega rahvamajja, kus on vastavad
ruumid projektiga ette nähtud. Selle projektiga on võimalik hädavajalikud tööd rahvamaja
ruumides ära lõpetada. Rahvamajas on igas kuus üritusi ning muid tegevusi, kuid kõige
suuremaks valupunktiks selle juures on tualettruumide puudus. Töötab ainult üks kabiin, mis
vajab uut elektrisüsteemi, lage, plaaditud põrandat ja seinu (vanad on katkised ning
ebasanitaarsed. Vahetamist vajab torustik ja WC pott ning kraanikauss, Sama lugu on
majandusruumi ehk köögiga. Vajab igati samasugust remonti, kõige tähtsamad selle juures on
veetorustiku vahetamine, elektrisüsteemi uuendamine ja ukse paigaldus (uks puudub).
Rekonstrueeritakse ka väike, seni remontimata seisnud saalinurk, mis vajab uut põrandat ja ka
elektrisüsteemi. Seinad kuuluvad värvimisele, samuti lagi. Tualettruumi ja köögi vahele jääb
väike vahekoridor, millel tuleb samuti vahetada eelkõige elektrisüsteem, lagi ja seinad värvida
ning põrandale panna laminaat. Kõige sellele lisaks uuendaks saalis lava esiäärt koos lavale
suunduva trepiga ja uute lavaeesriiete soetamisega.
2. KÕNNU KÜLASELTS
Projekt “Kõnnu Külamaja köögi rekonstrueerimine ja vajaliku sisustuse soetamine”
Maksumus: 17 370,38 eurot
Toetus: 13 896,30 eurot
Omafinantseering: 3474,08 eurot
Eesmärk: Kõnnu külamaja on ainus koht, kus on võimalik külarahval kokku saada ja saab
arutada küla probleeme, plaane, rõõme, kõike külaga seonduvat. Majas saab korraldada
kogukonna ühisüritusi. Soovitakse maja kasutust suurendada, tuua majja rohkem ühistegevust,
et külaelanikud saaksid kasutada maja enda vajadusel, ehk tuua sisse mõned trennid jne. Tuua
külarahvast kokku. Maja remondi ja rekonstrueerimisega suurendatakse külamajas tegutseva
külateatri, külapoe, raamatukogu jätkamist ja, et antud teenused oleksid rahvale ka edaspidi
kodukülas kättesaadavad. Lastel oleks koht kus veeta vabaaega.
Käesoleva projekti tulemusel saadakse majja kasutuskõlblik, rekonstrueeritud ja kaasaegne
köök, mille olemasolu parandab oluliselt külamaja terviklahendust ning kaasaegsete
tingimuste loomisega suureneb maja kasutatavus.
3. MITTETULUNDUSÜHING KOLGAKÜLA SELTS
Projekt “Kolgaküla rahvamaja energiasäästvaks ja kogukonna vajadustele vastavaks”
Maksumus: 4818 eurot
Toetus: 3854,40 eurot
Omafinantseering: 963,60 eurot
Eesmärk: Käesoleva projektiga paigaldatakse Kolgaküla rahvamajja õhksoojuspumbad, et
muuta maja energiasäästlikumaks ja kogukonna vajadustele vastavaks. Investeering omab
suurt mõju piirkonna elukvaliteedi ja elukeskkonna arengule, sest Kolgaküla rahvamaja on
piirkonnas olulise tähtsusega, pakkudes elukeskkonda atraktiivsemaks muutvaid kvaliteetseid
avalikke teenuseid. Projektiga soetatavate seadmetega tõuseb teenuste tase ja kaasaegsus.
Projekti elluviimine täiendab olemasolevat infrastruktuuri ja tegevusi ning arvestab piirkonna
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omapäraga. Projekti eesmärgiks on olemasolevale ja aktiivses mitmekülgses kasutuses olevale
Kolgaküla rahvamajale lisandväärtuse loomisega aidata kaasa kogukondlikule tegevusele ning
seeläbi maapiirkonna sotsiaalse mahajäämuse ja rahvaarvu vähenemise pidurdumisele.
4. KADRINA VALLAVALITSUS
Projekt “Kadrina monoliitne betoonist rulapark”
Maksumus: 69 680 eurot
Toetus: 49 472,80 eurot
Omafinantseering: 20 207,20 eurot
Eesmärk: Projekti eesmärk on rajada Kadrina noortele vaba aja ja aktiivse puhkuse sportlikuks
sisustamiseks betoonist rulapark, aidates seeläbi kaasa noorte arengu ja arendamise
võimalustele. Planeeritud tegevuste aluseks on Skatepargid OÜ koostatud eelprojekt.
5. TAPA VALLAVALITSUS
Projekt “Tapa linna rattapargi rajamine”
Maksumus: 79 885,36 eurot
Toetus: 49 928,35 eurot
Omafinantseering: 29 957,01 eurot
Eesmärk: Projekti strateegiliseks eesmärgiks on mitmekesistada Tapa piirkonna elukeskkonda
läbi värskes õhus harrastatavate tegevuste valiku mitmekesistamise ning noorte vabaaja
sisustamise võimaluste laiendamise. Tapa piirkonna kogukonnal ei ole tagatud piisav ligipääs
aktiivse vaba aja veetmise ja sportimise võimalustele, kus huvilised saaksid harjutada ja
treenida. Tapa linnas ei ole sise- ega välisskateparkki, ronimisseina, tegelus- ja liikluslinnakut
vanusegrupile +10 eluaastat ja rattaparki. Kavandatav rattapark (ingl keeles pumptrack) asub
Tapa linnas Nooruse tn 2, Lääne- Virumaal. Kavandatava maa-ala suurus on ligikaudu 900 rm.
Projekti ellu viimine suurendab piirkonnas harrastatavate spordialade valikut ning laiendab ja
soodustab eelkõige noorte vabaaja veetmise võimalusi. Tapa linna mõjualas elab igapäevaselt
6000 inimest sh ca 1 000 noort vanuses 5-21
elusaastat.
6. MTÜ KOLGA SPORT
Projekt “Kolga amortiseerunud tenniseväljaku renoveerimine multifunktsionaalseks
spordiväljakuks”
Maksumus: 99 984 eurot
Toetus: 28 565,42eurot
Omafinantseering: 71 413,24 eurot
Eesmärk: Lammutatakse vanad amortiseerunud tenniseväljakud ja ehitatakse uus
multifunktsionaalne spordiväljak, kus saab harrastada korvpalli, tennist, võrkpalli, lisaks tekib
võimalus üldkehalist treeningut läbi viia ning talvel rajada uisuväljak.
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MEEDE 2.2
1. MITTETULUNDUSÜHING LOOMETÖÖ
Projekt “Traditsiooniliste rahvariiete valmistamise õpe Jänedal”
Maksumus: 11 113 eurot
Toetus: 9446,05 eurot
Omafinantseering: 1666,95 eurot
Eesmärk: Korraldada eesti rahvarõivaste valmistamise kogukonna oskuste õpetamiseks .
rahvariiete valmistamise koolitus Jänedal ajavahemikus 1. august 2020 – 1.august 2022. aastal.
Eesmärgil elanikkonda aktiviseerida, maaelu mitmekesistada, erinevate põlvkondade oskusi ja
teadmisi siduda ning edasi anda. Eesmärk on saavutada rahvariiete valmistamise oskuste
omandamine, stiililt ja kvaliteetselt valmistatud esindusriietusteks, et Eesti saab uhke olla oma
ilusate riietega. Traditsiooniliste rahvariiete valmistamine nõuab pikaajalist, järjepidevat
sisuliste ja praktiliste tegevuste õppimist.
Ühisprojekti partnerid: Rahvakultuuri Keskus
2. DA-HARJUMAA INVAÜHING
Projekt “ Aktiivne ja tegus Ida-Harjumaa Invaühing ”
Maksumus: 6135 eurot
Toetus: 5065,05 eurot
Omafinantseering: 1069,95 eurot
Eesmärk: Ida-Harjumaa Invaühingu projekti eesmärk on korraldada ühingu liikmetele esmaabi
ja eneseabi koolitusi, mida iseenda, oma pereliikmete ja ühingukaaslaste tervise seisukohast
vajame. Lähtuvalt sellest oleme koolitusesse lülitanud ka kepikõnni, liikumismänge ja praktilisi
õppetunde, mis haaravad esmaabi. Oluliseks peame uute, kaasaegsete teadmiste ühingu
liikmeteni viimist, mis on eriti olulised mitmete nahaprobleemide, üldhügieeni ja diabeedi
korral. Ühisõppused ja igasugune ühistegevus on aktuaalsed sellest hoolimata, et juba ammu
julgustatakse puudega inimesi aktiivsed olema. Kaasavad, julgustavad ja õpetlikud projektid on
väga olulised, sest just tänu toetavatele, harivatele projektidele on enamus meie ühingu
liikmeid igati tegusad ühiskonna liikmed. Käesoleva projekti üldine eesmärk on anda teadmisi
tervislikest eluviisidest ja esmaabist, et endaga paremini toime tulla; omaalgatuse, aktiivsuse,
sotsiaalsete suhete ning koostöö tugevdamine maapiirkonnas. Ühtlasi aktiviseerida ja kaasata
puuetega inimesi kogukonda ja ühistegevusse, vähendada tõrjutust, laiendada silmaringi,
soodustada inimestevahelist sotsiaalset suhtlemist, pakkuda inimestele huvitavat ja harivat
koolitust. Projekt aitab kaasa maapiirkondades sotsiaalsele suhtlemisele, tõrjutuse
vähendamisele ning muudab seeläbi piirkonna atraktiivsemaks, mis annab siin elamiseks
väljundi elanikkonnale, sealhulgas pidurdab rahvaarvu vähenemist maapiirkonnas.
Ühisprojekti partnerid: MTÜ Kuusalu Hoolela, Kuusalu Pereühing
3. TAPA LASTEKAITSE ÜHING
Projekt “Aktiivsed tegevused lastele ja noortele ”
Maksumus: 10 607,54 eurot
Toetus: 9016,40 eurot
Omafinantseering: 1591,14 eurot
Eesmärk: Projekti raames korraldatakse noortele väljasõite ja üritusi, mis suurendavad nende
teadmisi ja silmaringi. Samuti luuakse noortekeskuse juurde loovusringi, mille eesmärgiks on
traditsioonide ja rahvakalendri tähtpäevade tundma õppimine ja väärtustamine. Ühe
tegevusena viiakse läbi Lastekaitsepäeva, mis annab kogukonnaliikmetele võimaluse kaasa
lüüa ühel vahval päeval aastas. Projektiga soovitakse anda ka maapiirkonna noortele
võimalused osaleda tegevustes, mida igapäevaselt meie piirkonnas teha ei saa, kuid mis
toetavad tegelikult formaalharidust. Pakkudes nii kogukonnaliikmetele kui ka noortele
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põnevaid tegevusi oskavad nad väärtustada oma kodukohta ja soovivad peale õpinguid
naaseda kodukanti.
Ühisprojekti partnerid: Tapa Vallavalitsus
4. KADRINA VALLAVALITSUS
Projekt “ Matkates Kadrina minevikuradadel ”
Maksumus: 11 765 eurot
Toetus: 6471,92 eurot
Omafinantseering: 5292,50 eurot
Eesmärk: Projekti peamiseks eesmärgiks on soodustada erinevate tegevuste kaudu osalejate
omaalgatust ja aktiivsust, samuti siduda omavahel ning anda edasi erinevate põlvkondade oskusi ja
teadmisi, tugevdades seeläbi sotsiaalseid suhteid ning koostööd kogukondade vahel. Kõik projekti
tegevused toetavad kodukohaidentiteedi teadvustamist ja süvendamist. Projekti sihtgruppideks on
Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme õpilased ning MTÜ Neeruti Seltsi liikmed, samuti teised
kogukonna liikmed, kes osalevad ühistegevustes, mille käigus korraldatakse 1 - ja 2-päevaseid
kanuu-, ratta- ja jalgsimatku endise Kadrina kihelkonna piire pidi, viiakse läbi koolitusi, seminare ja
töötubasid, organiseeritakse õppe- ja kogemuste vahetamiseks bussiekskursioone erinevatesse
maakondadesse, koostatakse Kadrina haridus- ja kultuuri ajalugu käsitlev lugemik „Haritud rahvas –
aktiivne ja tegus kogukond“.
Ühisprojekti partnerid: MTÜ Neeruti Selts
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MEEDE 3.1
1. SIHTASUTUS KÄSMU MEREMUUSEUM
Projekt “Käsmu Meremuuseumi muusumikogu täiendamine ja muuseumi arendustööde
teostamine ”
Maksumus: 37 693,02 eurot
Toetus: 22 615,80 eurot
Omafinantseering: 15 077,22 eurot
Eesmärk: Projekti eesmärgiks on Käsmu Meremuuseumi külastatavuse suurendamine, teenuste
mitmekesistamine ja hooajalisuse vähendamine. Selleks, et väheneks hooajalisus paigaldatakse
2 õhksoojuspumpa, et oleks võimalik külastajaid vastu võtta ka talveperioodil. Teenuste
mitmekesistamise osas sisustatakse seminariruum esitlustehnikaga, lisaks soetatakse
digikogude säilimise eesmärgil vastav server ning parandatakse oluliselt muuseumi turva- ja
ATSseadmete süsteemi, et paremini hoida neid väärtusi, mis muuseumis on. Külastatavuse
suurendamise eesmärgil täiendatakse muuseumikogu oluliste Käsmu piirkonda puudutavate
eksponaatidega. Hoone soojapidavuse ja turvalisuse eesmärgil vahetatakse välja praegu juba
amortiseerunud vana kahekordne välisuks ja asendatakse uuega. Luuakse digikogu Eesri
ainulaadsest kilukarbi kogust. Õuesõppe ja lasteala arendamise eesmärgil soetatakse
keskkonda sobivad autentsed vahendid
2. SIHTASUTUS KOLGA MÕIS
Projekt “Kolga mõisa külalistemaja remont ”
Maksumus: 37 591,20 eurot
Toetus: 20 848,07 eurot
Omafinantseering: 16 743,13 eurot
Eesmärk: Eesmärgiks on Lahemaa rahvuspargis asuva, kunagise Eesti suurima mõisa kui
kultuuri- ja ajaloopärandi ning rahvusvahelise turismiobjekti väärtustamine ning uute
töökohtade loomine. Mõisa atraktiivsuse suurendamine läbi hoonete lagunemisest päästmise,
nende parendamise ja tööle rakendamise. Käesolev taotlus on tehtud Kolga mõisa
külalistemaja (endine laut-linnasekelder) remondi toetuse hankimiseks. Hoone on eraldi
muinsuskaitse all. Plaanis on: 1) ruumide remont I korrusel – krohvimine, pahteldamine,
värvimine; 2) vahetame välja katkise sanitaartehnika; 3) isolatsiooniga kindlustada II korruse
räästaste läbipuhuvad kohad kogu maja pikkuses; 4) akende siseraamidele on vaja panna
klaaspaketid ja raamide vahele tihendid, st töö vaja tellida restaureerimistöökojast; 5) siseuste
remont - värvikihtide eemaldamine, puidu parandused, hööveldamine, vajadusel lukkude
vahetus, uus värv või lakk peale; 6) välisuksed – 2 nõukogude aegset ja 1 metalluks kui täiesti
sobimatu, on vaja välja vahetada, sest need puhuvad igalt poolt läbi. Tellida uued uksed; 7)
remontida maakeldri (linnasekelder) ukseava kohal olev osa, mis järjest pudeneb.
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