Arenduskojale LEADER taotluste 2021. aasta Covid19-st tingitud majandusraskuste toetuste
vastuvõtuvooru esitatud rahastatud toetuste taotluste tulemuste teavitus

MEEDE 1.3.
1. Nelson Timing OÜ
Projekt “Nelson Timing OÜ teenuste mitmekesistamine läbi aktiivsetel transponderitel põhineva
ajavõtusüsteemi soetamine ”
Maksumus: 34 187,00 eurot
Toetus: 19 999,39 eurot
Omafinantseering: 14 187,61 eurot
Eesmärk: Nelson Timing OÜ on spordivõistluste ajavõtuga tegelenud alates asutamisest aastal
2009. Firma on omas sektoris üheks juhtivaks ettevõtteks ja senine suunatus on olnud just
rahvaspordiürituste ajavõtt. Covid 19 levikuga kannatas spordisektoris kõige rohkem just
rahvaasport. Uutes tingimustes on täheldatud, et tippspordi sektoris on sisuliselt kõik
võistlused, mis on planeeritud ka toimunud, samas on just rahvaspordi võistluste korraldamine
saanud suure tagasilöögi. Selleks, et olla konkurentsivõimeline tippspordi ajavõtja on vaja
omada aktiivsetel transponderitel põhinevat ajavõtusüsteemi. Need on nõutavad
rahvusvahelistel suusa, rullsuusa, rulluisu, ratta, triatloni ja jooksuüritustel.
Projekt võimaldab Nelson Timing OÜ teenuseid laiendada, tagades suurema müügitulu ja
võimekuse ka keerukamatel aegadel tegevust jätkata.
Nelson Timing OÜ maksis 2019. aastal palka 7 inimesele, projekt võimaldab töökohad säilitada.
2. SIHTASUTUS VIRUMAA MUUSEUMID
Projekt “Temper OÜ tootmishoone ventilatsioonisüsteem”
Maksumus: 20 000 eurot
Toetus: 12 000 eurot
Omafinantseering: 8000 eurot
Eesmärk: Palmse pargi üldpindala on üle 210 ha. Park koosneb mitmest eriilmega osast –
regulaarpark, maastikupark ja parkmets. Palmse mõisa külastajad soovivad liikuda õues, eriti
praegusel, erilisel ajal, kui riigis on kehtestatud piirangud. Erinevas vanuses õpilased käivad
Palmse mõisa matkaradadel õppeprogramme läbi viimas Palmse töötaja eestvedamisel
(programmi läbiviija). Hetkel on mõisa metsarajad halvas seisukorras. Kolm silda on
ajahambast puretud ja väga ohtlikus seisus, lauad mädanenud ja augud sees. Sillad vajavad
põhjalikku uuenduskuuri, et neid oleks ohutu ületada. Samuti on kolme raja sildistus kulunud ja
kliendil on keeruline orienteeruda, kui info on kulunud ja raja märgistust pole enam näha.
Kolmas probleem on radade kinnikasvamisega ja metsa korrashoiuga.
Eesmärk on pakkuda erinevatele sihtgruppidele turvalist ja erilist elamust Palmse mõisa
loodusradadel, mis annab tuntust ja positiivsust ning ajaloo- ja loodusteadmised nii
kogukonnas, kui terves Eestis tervikuna.
Soovitakse võimaldada tööd piirkonna giididele ja nimetatud toetusmeede aitab plaanitud
tegevusi jätkusuutlikult pakkuda. Samuti annab võimaluse võita tagasi klientide usaldus ja
pakkuda uusi, põnevaid teenuseid nimetatud radadel.
3. OSAÜHING JÄNEDA MÕIS
Projekt “Võimekama kodulehe ja hübriidkoolituste läbiviimiseks vajalike digiseadmete
soetamine”
Maksumus: 23 323,47 eurot
Toetus: 13 994,08 eurot
Omafinantseering: 9329,39 eurot
1

Eesmärk: Maatoidurestoran Musta Täku Talli käive moodustab üle poole ettevõtte kogukäibest.
Hea ja kvaliteetse teeninduse tagamiseks on väga oluline õigete töövahendite omamine. Uue
kombiahju soetamine tagab töötajatele õigemad töövõtted, suuri panniplaate ei pea tõstma
rinnakõrgusest kõrgemale. Ka on uued seadmed ökonoomsemad ja pakuvad uusi võimalusi
kvaliteetse toidu valmistamisel.
4. FIE REIN KUUSIK
Projekt “Kuusiku loodustalu teenuste ümberstruktureerimine ja arendamine 2022”
Maksumus: 8118,97 eurot
Toetus: 4871,37 eurot
Omafinantseering: 3247,60 eurot
Eesmärk: Projekti konkreetseks eesmärgiks on minna üle klientide kontaktivabale ettevõtte
jätkusuutlikkuse saavutamine siseturismi sihtrühmadele uute teenuste välja arendamisega talu
pakkumisse koos trende ja sihtrühmi arvestava turunduse teostamisega. Projektis on
kavandatud COVID-19 pandeemia tõttu välisturismi klientuuri 100% kadumise korvamiseks
uute toodete arendamine siseturismi sihtrühmadele. Kavandatud on kolme uue siseturismi
sihtrühmade gruppidele suunatud programmi: talu ringkäigud toitlustamisega, toidu õpitoad ja
ajaloolise kultuuripärandiga puidupitsi õpitubadega kursuse turule toomine ja turunduses
kodulehe muutmine-arendamine. Uusi teenuseid on kavandatud siduda olemasolevate
teenustega, eriti majutus ja toitlustamine. Kuusiku loodustalu teenuste ümberstruktureerimise
tegevuskavas on kavandatud alljärgnevad investeeringud: seadmed töösaarega õpitubade
pakkumise vajadusi arvestavasse köök-söögituppa ja vastupidavad tööpinnad, kuivatiga
pesumasin, puidupitsi töötubadega kursuse jaoks kahe jõhvsae ja räästapitsiga laudade
ostmine ja kodulehe muutmine-arendamine. Ostud on kavandatud teostada võimalikult kiiresti
perioodil jaanuar kuni aprill 2022, sest kõik need vältimatult vajalikud investeeringud on vaja
rakendada jube enne uue 2022 aasta turismihooaja algust. Ettevõttel on olemas pereliikmelt
toetava laenu kokkulepe omafinantseeringu tagamiseks projekti alguses.
5. OÜ BEST PARTY SOLUTIONS
Projekt “OÜ Best Party Solutionsi põhivarasse tagaluuktõstukiga kasutatud kaubiku soetamine”
Maksumus: 10 000 eurot
Toetus: 3000 eurot
Omafinantseering: 7000 eurot
Eesmärk: Projekti elluviimise tulemusena soetab OÜ Best Party Solutions endale
tagaluuktõstukiga ja B-kategooria kriteeriumitele vastava kasutatud kaubiku. Sellise masina
soetamine toetab ettevõtte enda äritegevust (inventari rent ja ürituskorraldusteenus, mille
osutamiseks vajaliku transpordi ostame kas hetkel teenusena sisse või teeme seda omaniku
isikliku sõiduauto ja umbes neli-viis aastat tagasi LEADER-i toel soetatud kerghaagisega) ja
lisaks aitab laiendada tegevust ka transpordisektorisse. Samuti on ettevõttel olemas vähemalt
kaks koostööpartnerit, kes on väga huvitatud OÜ Best Party Solutionsilt vastavat teenust
projektipõhiselt sisse ostma. Antud projekti realiseerumine suurendab kahtlemata ettevõte
konkurentsivõimet oma põhitegevusalal ja aitab käivitada lisategevussuuna. Lisaks aitab
samuti hajutada Covid-19 kriisist tulenevaid riske kuna transpordisektor saab erinevalt
meelelahutussektorist toimetada ka erinevate piirangute ajal kuna kaubavedu toimub ikka.
Ühiskondlikust aspektist vaadates luuakse juurde vähemalt 2 uut töökohta, suureneb läbi
kasvava käibe maksusumma KOV-i tulubaasi ja lisandub üks uus teenusepakkuja
maapiirkonda.

6. HEAMAITSE OÜ
Projekt “Tapa Pitsakohviku laiendus Covid-19 -st tulenevate piirangute tingimuste täitmiseks“
Maksumus: 32 332,34 eurot
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Toetus: 19 399,40 eurot
Omafinantseering:12 932,24 eurot
Eesmärk: Networks Projekti eesmärgiks on tagada toitlustuskoha toimimine Covid-19 -st
tingitud hajutatuse nõude või piiratud täituvuse nõude perioodidel. Selleks soovitakse
laiendada kohviku teenindusala pinda läbi uuendusliku ja paindliku lahenduse. Tugevast
klaasist terrassi ehitus olemasoleva lahtise terrassi asemele annab võimaluse teenindada
viiruse kõrgeleviku perioodidel sama arvu kliente kui tavatingimustel olemasolevates
ruumides. Klaasterrass on projekteeritud nii, et seda saab muuta kuumadel suveperioodidel
paindlikult avatud terrassiks vaatega Tapa kesklinna pargile. Projekti eesmärk ehitada
olemasoleva lahtise terrassi asemele klaas terrass 2022. a kevadel.

7. OÜ OLD VICTORIA
Projekt “Olmehoone ümberehitus majutushooneks, välisfassaadi ehitus”
Maksumus: 43 000 eurot
Toetus: 19 999,30 eurot
Omafinantseering: 23 000,70 eurot
Eesmärk: Alates esimesest Covid-19 lainest, on Viitna Kõrts väga tugevalt pihta saanud. Klientuur
on seoses piirangutega oluliselt vähenenud. Tavapärane kevadest kuni sügiseni liikuv välisturist
oli 2020. ning 2021. a põhimõtteliselt täiesti puudu. Praegusel perioodil on firmat nö päästnud
kõrvaltegevusena lisandunud ümberkaudsete tööstuste toitlustamine.
Antud hoone ehitamist majutuseks on plaaninud juba mõnda aega, kuid tänu Covid-19 on see
veninud. 2021 suvel vahetati ära katuse, mis oli juba väga kehvas olukorras ning lasi läbi.
Laastukatuse asemel pandi roogkatuse, nagu on ka Viitna Kõrtsihoonel.
Majutusele nähakse nõudlust. Pidevalt tuleb päringuid ka majutuse koha pealt, lisaks väga
palju üritusi on jäänud vastu võtmata just seetõttu, kuna puudub majutusvõimalus. Seoses
Lahemaa piirkonnaga, on majutus kindlasti asjakohane, lisaks kasvatab ka Viitna Kõrsti enda
klientuuri.
8. KODULEIVAD OÜ
Projekt “Leivaküpsetusseadmete (küpsetusahi, taignasegaja) kaasajastamine”
Maksumus: 6328,33 eurot
Toetus: 3796,99 eurot
Omafinantseering: 2531,34 eurot
Eesmärk: Soetatakse Projekti tulemusena vahetatakse välja amortiseerunud leivaküpsetusahjud
ning asendatakse kaasaegsemate ja energiasäästlikemate ahjude vastu, mis võimaldavad
efektiivsuse tõusu ja kokkuhoidu energiakuludelt. Ühtlasi võimaldavad uued ahjud
mitmekesistada tootevalikut. Lisaks soetatakse taignasegaja, mis võimaldab senise käsitsi
taigna segamise asemel kasutada automatiseeritud taigna valmistamise võimalust.
Projekti eesmärgid:
1. Madalamad püsikulud leivaküpsetamisel;
2. Tooteportfelli mitmekesistamine ning seeläbi
Koduleivad OÜ konkurentsivõime tõstmine.
3. Tootmise efektiivsuse tõus.
9. OSAÜHING IRLE
Projekt “Tammispea puhkeküla konkurentsivõime suurendamine saunamaja paigaldamise abil”
Maksumus: 16 818 eurot
Toetus: 10 090,80 eurot
Omafinantseering: 6727,20 eurot
Eesmärk: Projekti raames paigaldatakse kuni 20 m2 suurusega 1,5-korruseline saunamaja, mis
annab võimaluse pakkuda puhkeküla klientidele saunateenust ja mis on tuginedes klientide
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tagasisidele väga väärtuslik lisateenus. Väike ja privaatne saun magamiskohtadega üleval ning
puhkeruumiga I korrusel loob eelduse perepuhkuse arenguks, mis on COVID-19 tõttu üks
prioriteetsemaid suundi. Lisaks tekkib puhkeküla teistel külastajatel võimalus kasutada sauna,
külastades Lahemaa Rahvusparki. Saunamaja vajadus on tulnud välja klientide tagasisidest,
kuna kliendi jaoks on esmatähtis ja loomulik sauna kasutamine looduspuhkuse raames. Tänu
püstitatud saunamajale suureneb klientide arv (eriti väiksed grupid, sh pered), kasvab ettevõte
müügitulu, mida saab kasutada majutusvõimaluste parendamiseks ning kogu puhkeküla
edasiseks arendamiseks ja konkurentsivõimelisemaks muutmiseks.
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