Arenduskojale LEADER taotluste 2021. aasta vastuvõtuvooru
esitatud rahastatud toetuse taotluste tulemuste teavitus

MEEDE 2.1.
1. OÜ VEINIMÕISNIK
Projekt “Valgejõe Veinivilla pastöriseerimise, karboniseerimise ja filtreerimise vahendite
soetamine”
Maksumus: 8662,92 eurot
Toetus: 5197,74 eurot
Omafinantseering: 3465,18 eurot
Eesmärk: Seoses alkoholivabade jookide turuosa suurenemisega Eesti turul on tekkinud
vajadusValgejõe Veinivillal ise valmistada ja külastajatele pakkuda alkoholivaba
alternatiivjooki, millega saab märgatavalt suurendada oma kliendibaasi ja haarata klientideks
ka lapsi ja karsklasi. Selle jaoks on vajalik jook pikema säilitamise huvides pastöriseerida ning
soetada suure jõudlusega pastöriseerimisaparaat.
Joogi gaseerimise ehk karboniseerimise vajadus tuleneb samuti vahuveinide populaarsuse
tõusust turul – senise sisseostetud teenuse asemel oma karboniseerimisaparaadi omamine
annab rahalist kokkuhoidu ja võimaldab rohkem toota eriilmelist toodangut - vahuveine ja
limonaadi ning mullimahla.
Valgejõe Veinivilla kääritusruumid asuvad endisest garaažist ümber kohandatud ruumides, kus
ühes ruumis on õhkküte, on olemas vesi, kanalisatsioon jm, mis vastab Veterinaar- ja
Toiduameti ning ka Maksu- ja Tolliameti aktsiisilao nõuetele. Vastavad load on tootjal olemas.
Eesmärgiks on pakkuda külastajatele mitmekesist toodete ja teenuste valikut, võimalust
pakkuda kliendile “kõik-ühest-kohast” teenust: huvitegevust veinitalu külastamise näol,
degustatsiooni, seminariruumi kasutust ja toitlustamist, alkohoolseid ja mittealkohoolseid
jooke nii täiskasvanud külastajatele, seltskonna autojuhtidele/giididele kui kaasasolevatele
lastele.
2. OSAÜHING TEMPER
Projekt “Temper OÜ tootmishoone ventilatsioonisüsteem”
Maksumus: 25 163,67 eurot
Toetus: 9995,00 eurot
Omafinantseering: 15 168,67 eurot
Eesmärk: Temper OÜ pereettevõte, mis toodab erinevaid suuremõõtmelisi
metallkonstruktsioone: konveierid, käiguteed, kandekonstruktsioonid, mahutid, korstnad.
Põhilised turud on Soome, Rootsi ja Norra. Meie kõik keevituskonstruktsioonid on CE
markeeritud ja vastavad EN 1090-2 EXC 2 standardile. Alates veebruarist 2021a on Temper OÜ
kvaliteedijuhtimissüteem ISO 9001:2005 ja keskonnajuhtimissüteem ISO 14001:2005
sertifitseeritud Bureau Veritase poolt. Omame mitmeid kaasaegseid CNC tööpinke, millel on
võimalik valmistada keerukaid ja täpseid konstruktsioone.
Toetus on mõeldud ventilatsiooniseadme soetamiseks, eraldamaks tootmishoone õhust
keevitussuitsu. Antud filterseade on autonoomne filtreerimissüsteem, mis on välja töötatud
tootmishoones tekkiva keevitussuitsu taustkontsentratsiooni vähendamiseks ja kontrolli all
hoidmiseks. See süsteem tagab, et keevitussuitsu seaduses lubatud piirväärtusi ei ületata.
Diluter-filtreerimissüsteemid on ideaalseks lahenduseks, kui gaaside eemaldamine nende
tekkimiskohas ja väljatõmbekummid ei ole näiteks suurte detailide töötlemisel võimalik või kui
mitmesugused keevitusprotsessid toimuvad erinevates kohtades.
Filtreeritud ja puhtast õhust on suur kasu töötajatele. Keevitussuits kahjustab töötajate tervist
ja põhjustab erinevaid haiguseid ja allergiaid ja silmade ja nahaärritusi. Samuti tekkib
keevitussuitsu filtreerimisel ja eraldamisel kasu ümbritsevale keskkonnale. Hetkel läheb
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keevitamisel eralduv suits ja tahked osad ruumi tuulutamisel otse välisõhku. Peale filterseadme
paigaldamist aga korjatakse õhus hõljuv keevitussuits ja tahked osakesed kokku ja saame viia
ohtlike jäätmete kogumispunkti.
3. OSAÜHING JÄNEDA MÕIS
Projekt “Musta Täku Talli köögiseadmete kaasajastamine ergonoomiliselt sobivamate ja
ökonoomsemate seadmetega”
Maksumus: 8430 eurot
Toetus: 4537,02 eurot
Omafinantseering: 3892,98 eurot
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. A.A IDEE OÜ
Projekt “Servapealistusmasina ostmine”
Maksumus: 14 678 eurot
Toetus: 6678,49 eurot
Omafinantseering: 7999,51 eurot
Eesmärk: Projekti eesmärgiks on järjepidevalt uuendada masinaparki tootmisprotsside
suuremat automatiseerimist tagavate seadmetega. Tootmisprotsessis uute seadmete
kasutamine võimaldab ettevõttel toota olemasolevaid tooteid kiiremini ja kvaliteetsemalt,
lisada tootevalikusse uusi tooteid, täita suuremahulisi tellimusi, suurendada ekspordi osakaalu
käibest ja püsida konkurentsis. Projekti tegevuseks on uue automaatse servapealistusmasina
ostmine.
Projektiga kavandatav investeering aitab kaasa kohaliku ettevõtluse ja ettevõ tluskeskkonna
arendamisele ning ettevõ tlusaktiivsuse suurenemisele:
1)tootmisprotsesside suurem automatiseeritus võimaldab vähendada olemasolevate toodete
valmistamiseks kuluvat aega, tõsta detailide kvaliteeti;
2)välja töötada suurema keerukusastmega detaile uuenduslike ja keskkonnasõbralike toodete
tootmiseks;
3)luuakse juurde 1 tisleri töökoha.
5. TOOLSE ARENDUS OÜ
Projekt “Nutika broneerimissüsteemi ja lisateenuste loomine”
Maksumus: 10 055,95 eurot
Toetus: 6033,57 eurot
Omafinantseering: 4022,38 eurot
Eesmärk: Projekti konkreetseks eesmärgiks on minna üle klientide kontaktivabale
teenindamisele, luues ning
võttes kasutusele mobiilse broneerimissüsteem ning luua uued lisaväärtust andvad teenused
kümblustünni ja mullivanni näol.
Projekti tulemusena on:
1)klientidele loodud mugav iseteeninduslik kontaktivaba broneerimine, sisseregistreerimine ja
lisateenuste kasutamine mobiilirakenduses;
2)vähenenud kohapealne klienditeenindus (checkin, juhatamine tuppa, võtmete üleandmine,
lisateenuste tutvustamine) ja väiksem igapäevaste kontaktide arv on turvalisem lahendus;
3)innovaatiline lahendus, mis muudab Toolse Puhkeküla unikaalseks ja omab suurt
turunduslikku potentsiaali nii sise- kui ka välisturistidele;
4) loodud lisaväärtust andvad teenused (kümblustünni ja mullivanni näol).
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6. VELDI JA POJAD OÜ
Projekt “Pagari-söögikoda Lahemaale. Lahedad pagarid Lahemaalt Leesi külas küpsetavad
erinevaid pagaritooteid”
Maksumus: 16 105,01 eurot
Toetus: 9663 eurot
Omafinantseering: 6442,01 eurot
Eesmärk: Idee on luua Juminda poolsaarele pagari- ja söögikoda. Toota naturaalsest ja
võimalikult kohalikkust toorainest pagari- ja kondiitritooteid, läbi viia sama teemalisi
õpitubasid (eelkõige suunaga lastele). Samuti kõrvaltegevusena alustada naturaalsete
lihatoodete (vorsti erinevate stiilides – suitsu-, keeduvorst jmt) ning täiskasvanutele inimestele
suunatud õpitoad: grillvorsti, juustu, süldi valmistamine jmt.

7. NETWORKS INFRA OÜ
Projekt “Kraavikaevamismasina ja vajalike tööriistade soetamine”
Maksumus: 16 358,33 eurot
Toetus: 9814,99 eurot
Omafinantseering: 6543,34 eurot
Eesmärk: Networks Infra OÜ on sidevõrgu rajamisega tegelev ettevõte. Ettevõtte eesmärk on
tuua inimestele maapiirkondades kiire internetiühendus võimalikult kiiresti ja mõistliku
hinnaga. Vajalikkust selle järele on suuresti tõestanud COVID-19 kriisist tingitud asjaolud, kus
paljudel inimestel on avanenud võimalus teha kaugtööd, aga töö tegemiseks vajalik
internetiühendus pole nende suvilatesse ja maakodudesse veel jõudnud. Et tuua inimeste
kodudesse kiire internetiga liitumise võimalus on mitu tegevusetappi. Neist üks mahukamaid
on kaevetööd ja hilisemad teekatte ja haljastuse taastamistööd. Antud tööde teostamiseks on
äärmiselt oluline – ja pikemas perspektiivis kulusid kokkuhoidev – et ettevõte omaks oma
kraavikaevamismasinat, mis võimaldab kaevetöid täpsemalt ja väiksema lõhkumisega teostada.
Lisaks sellele soovime oma inventari täiendada korralike akutööriistadega, mis leiavad
kasutust nii sise- kui ka välitöödel, nt siseviimistluse taastamisel pärast internetikaabli tuppa
toomist.

8. FIE PRIIDU VEERSALU
Projekt “Iisaka lambakasvatus- ja käsitöötalus söödatootmise tehnikapargi uuendamine”
Maksumus: 11 200 eurot
Toetus: 6720 eurot
Omafinantseering: 4480 eurot
Eesmärk: Projektiga planeeritakse uuendada lambakasvatustalus söödatootmise tehnikat uue
rootorniiduki ja kaaruti-vaaluti näol. Eesmärgiks on arendada lambafarmi võimekust ja seeläbi
luua võimalus ettevõtte laiendamiseks.

9. KASE KAUBANDUS OÜ
Projekt “Autoremonditöökoja sisustamine”
Maksumus: 10 696,62 eurot
Toetus: 6417,97 eurot
Omafinantseering: 4278,65 eurot
Eesmärk: Soetatakse vajalikud seadmed autoremonditöökotta.

3

