Arenduskojale LEADER taotluste 2022. aasta vastuvõtuvoorudesse
esitatud rahastatud toetuse taotluste tulemuste teavitus

MEEDE 1.2.
1. KADAKA TEENUSED OÜ
Projekt “Põhja-Eesti karjatamiskeskuse loomine”
Maksumus: 13 728,00 eurot
Toetus: 8236,80 eurot
Omafinantseering: 5 491,20 eurot
Eesmärk: Projekti abil rajatakse koerte treeningplats ja soetatakse mobiilsed karjaaiad.
Antud projekti eesmärk on luua Põhja-Eesti karjatamiskeskus, kus on treeningplats ja
mobiilsed treeningaiad karjaajamis koerte treenimiseks, koolitamiseks ja ka võistluste
korraldamiseks.
2. HEAMAITSE OÜ
Projekt “Lihamenüü laiendamine ja kvaliteedi parandamine Tapa Pitsakohvikus”
Maksusmus: 14 775 eurot
Toetus: 8 865eurot
Omafinantseering: 5 910 eurot
Eesmärk: Projekti eesmärgiks on soetada uued liha küpsetamise seadmed Tapa Pitsakohvikule.
Projekti tulemusena lisanduvad kohviku menüüsse siin piirkonnas ainulaadsed BBQ ahjus
küpsetatud lihatoidud ning paraneb seniste pakutavate grilltoitude kvaliteet. Projekti
tulemusena saab ettevõte pakkuda cateringi teenust pakkudes lihamenüüd.
3. WPMESTONIA OÜ
Projekt “WPMEstonia investeering seadmete ja rakendustarkvara soetamiseks”
Maksumus: 123 480 eurot
Toetus: 74 088 eurot
Omafinantseering: 49 392 eurot
Eesmärk: Ettevõtte kitsaskohtade likvideerimiseks ja turupotentsiaali realiseerimiseks
teostatakse investeeringud nii seadmetesse kui rakendustarkvarasse, mille tulemusel on
ettevõtte tootmine jätkusuutlik ja müügimaht kasvav. Projekti tulemusena luuakse järgnevatel
aastatel ettevõttesse ka hulk töökohti.
4. HARA SADAM
Projekt “Helisüsteemi, viidatuse, välimööbli ja parvesaunade ostmine”
Maksumus: 35 704,89 eurot
Toetus: 21 422,93 eurot
Omafinantseering: 14 281,96 eurot
Eesmärk: Hara sadam OÜ üldiseks eesmärgiks on Hara sadama turismitoote loomine
ärikliendile B2B, loodusturistile ja adrenaliinituristile.
Konkreetseks eesmärgiks on osta sadamahoone helisüsteem ja kohviku välimööbel, korrastada
viidasüsteem ja osta 2 parvesauna.
Projekti tulemusena on:
1) ostetud helisüsteem ürituste korraldamiseks, välimööbel kohapealse toitlustusteenuse
pakkumiseks,
2) kõige käidavamatesse kohtadesse on paigutatud sadamat ja teenuseid puudutavad viidad
ning infotahvlid,
3) lisandunud uue teenusena elamussaunad parvel.
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5. CAMPKIT OÜ
Projekt “CampKit OÜ arendusprojekt”
Maksumus: 31 593,68 eurot
Toetus: 18 956,20 eurot
Omafinantseering: 12 637,48 eurot
Eesmärk: Projekti eesmärk on Kolga aleviku vanas töökojahoones (Leeskõrve tee 3) tegutseva
OÜ Campkit tootmisvõimaluste parendamine ja toodangu turundamise edendamine.
Antud firma on tegutsenud alates 2020. a juuli kuust ning põhitegevusalaks on kaubikute ja
muude sõidukite ümberehitus autoelamuteks, selleks otstarbeks erimööbli valmistamine ja
paigaldus. Kuna viimastel aastatel on just mobiilne turism (matkabussid, katusetelgid jms)
märkimisväärselt tõusvas joones populaarsust kogumas, aga vastavad originaalsõidukite
hinnad on kõrged, siis Campkiti idee on pakkuda teisaldatavaid ja taskukohasemaid lahendusi.
Tootmiseks on ruumid renditud ja töökõlbulikeks tehtud, on soetatud üsna palju vajaminevat
tehnikat-tööriistu, neist hinnalisim CNC-pink täppistööde tarvis. Esimesed tellimused on
edukalt täidetud, kuid siiani on käinud üle jõu soetada kõiki vajalikke tööpinke ning -riistu, mis
loodetakse soetada antud projekti abil. Ka tootmisruumid vajavad lisainvesteeringut
(põrandaehitus ja elektritööd). Kui aga kõik vajalikud masinad on olemas ja saab täisvõimsusel
töö käima panna, siis on oluline reklaam ja kliendibaasi kasvatamine. Siit tulenevalt on projekti
arvatud turundusstrateegia väljatöötamine ja kodulehe tegemine.
6. PLASMATEK OÜ
Projekt “Painutuspingi ostmine”
Maksumus: 69 000 eurot
Toetus: 41 400 eurot
Omafinantseering: 27 600 eurot
Eesmärk: Plasmatek OÜ tegevuse põhiliseks eesmärgiks on pakkuda oma klientidele
kvaliteetset teenust, mis on kiire ning soodne. Lisaks on ettevõtte eesmärk kasutada
kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi ja kvalifitseeritud tööjõudu; töötada efektiivselt ja
keskkonnasõbralikult, ennetades keskkonnaprobleeme ja püüdes tagada ressursside
optimaalse kulu.
Projekti konkreetseks eesmärgiks on osta ettevõtte põhivarasse hüdrauliline painutuspink, et
tagada ettevõtte tootmisprotsesside suuremat automatiseerimist tagavate seadmetega
varustatus.
Investeering uude seadmesse loob eeldused oma jõududega pakutavate teenuste ringi
laiendada painutusteenuse võrra.
7. TIDRIKU PUIT OÜ
Projekt “Lintsaeraami ostmine”
Maksumus: 25 870 eurot
Toetus: 15 522 eurot
Omafinantseering: 10 348 eurot
Eesmärk: Ettevõtte üldiseks eesmärgiks on pakkuda piirkonnas kvaliteetset ja erimõõdulist
saagimisteenust, et paremini eristuda teiste saekaatrite toodangust.
Projekti tegevuse eesmärgiks on täiendada olemasolevate seadmete valikut uue lintsaeraamiga
ja luua juurde kaks uut töökohta, et rahuldada klientide erineva saematerjali vajadusi.
Projekti tegevuse tulemusena lisandub teenuste valikusse erimõõdulise, s.h suure kabariidiga
saematerjali tootmine.
Projekti tulemusena on plaanis lisaks enda töökohale luua juurde 2 töökohta: lintsaeraami
operaator ja lintsaeraami operaatori abiline.
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Investeering uude seadmesse loob eeldused oma jõududega pakutavate teenuste ringi
laiendada painutusteenuse võrra.
8. NETWORKS INFRA OÜ
Projekt “Mini-ekskavaatori soetamine”
Maksumus: 49 275 eurot
Toetus: 29 565 eurot
Omafinantseering: 19 710 eurot
Eesmärk: Networks Infra tegeleb sidevõrgu rajamisega ehk interneti kättesaadavaks
tegemisega. Ettevõtte eesmärk on tuua inimestele maapiirkondades kiire internetiühendus
võimalikult kiiresti ja mõistliku hinnaga. Vajalikkust selle järele on suuresti tõestanud viimaste
aastate sündmused, mille tõttu on inimestel tekkinud suurem huvi oma maakodudes (kiiret)
internetti kasutada. Et tuua inimeste kodudesse kiire internetiga liitumise võimalus on mitu
tegevusetappi. Neist üks mahukamaid, mille jaoks ettevõte ka antud projekti esitab on
kaevetööd. Projekti raames soovitakse soetada mini-ekskavaatori, millega saaks paigaldada
võrkude jaoks vajalikke sidekappe ja mis toetaks eelmise projekti raames soetatud
tranšeekaevurit kaevetöödel.
9. MOE KROG OÜ
Projekt “Moe mõisa poe sisustuse ostmine”
Maksumus: 59 225 eurot
Toetus: 35 535 eurot
Omafinantseering: 23 690 eurot
Eesmärk: Projekti üldiseks eesmärgiks on avada mainekas kohalike tootjate toodangut pakkuv
mõisa pood.
Projekti konkreetseks eesmärgiks on osta kogu poe sisustus: mööbel, seadmed ja valgustus.
10. TOOLSE ARENDUS OÜ
Projekt “Puhkemaja renoveerimine”
Maksumus: 71 358,00 eurot
Toetus: 42 814,80 eurot
Omafinantseering: 28 543,20 eurot
Eesmärk: Projekti konkreetseks eesmärgiks on teostada puhkemaja soojustamiseks vajalikud
parendustööd.
Projekti tulemusena paraneb puhkemaja soojapidavus, vähenevad küttekulud ning klientidele
on loodud mugav majutusvõimalus ka sügis-talvisel ja varakevadisel perioodil.
11. 3RK TEENUSED OÜ
Projekt “Keevitusaparaadi, kruvikompressori ja tööriistade komplekti ostmine”
Maksumus: 21 062,91 eurot
Toetus: 12 637,74 eurot
Omafinantseering: 8 425,17 eurot
Eesmärk: 3RK Teenused OÜ üldine eesmärk on tagada edukalt käivitatud elulaadi pereettevõtte edasine areng, konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus.
3RK Teenused OÜ konkreetsed eesmärgid lähimaks viieks aastaks on:
1) viia lõpuni vajalikud investeeringud töökoja hoonesse ning paranda töötingimusi;
2) osta juurde vajalikke tööriistu ja seadmeid;
3) teha ettevõttele reklaami ja kasvatada lepinguliste klientide arvu vähemalt 30ni;
4) kasvatada turuosa ca 10%ni;
5) pakkuda alati professionaalset teenust ja meeldivat klienditeenindust;
6) käia kaasas uuendustega ja muutustega;
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7) arvestada alati klientide soovide ja vajadustega;
8) laiendada koostööpartnerite võrgustikku.
Et pakkuda kõrge kvaliteediga remonditeenuseid, on vajalik kasutada seda võimaldavat
keevitustehnoloogiat ja materjale.
12. MITTETULUNDUSÜHING KUUSALU KROONIKA
Projekt “Turundus- ja tootevideote tootmise teenuse käivitamine”
Maksumus: 17 942,00 eurot
Toetus: 10 765,20 eurot
Omafinantseering: 7 176,80 eurot
Eesmärk: Projekti eesmärgiks on ettevõtluse arendamine Kuusalu piirkonna ettevõtetele
turundus- ja tootevideote pakkumise teenuse käivitamisega.
Turundusvideod võimaldavad ettevõtjatel paremini ja visuaalselt aktraktiivsemalt tutvustada
koostööpartneritele ning klientidele oma ettevõtteid ja tootevideote abil enda ettevõtete poolt
pakutavaid tooteid ning teenuseid. MTÜ Kuusalu Kroonika hakkab uue teenusena pakkuma
kohalike ettevõtjatele turundus- ja tootevideote produktsiooni, alates nende tootmise
planeerimisest kuni levitamiseni. Selleks soetatakse vajalikud tehnilised abivahendid, milleks
on droon, hübriidkaamera koos objektiiviga, kaks väikest tegevuskaamerat koos
lisavarustusega ning 60TB suurune server koos UPS-iga videosalvestuste töötlemiseks ja
hoidmiseks.
13. RANNAKILD OÜ
Projekt “Turismiteenuseks vajaliku põhivara ostmine”
Maksumus: 26 599,94 eurot
Toetus: 15 959,94 eurot
Omafinantseering: 10 640,00 eurot
Eesmärk: Üldiseks eesmärgiks on pakkuda piirkonda külastavale sise- ja välisturistile
kvaliteetset majutusteenust looduskaunis kohas ning turismiga kaasnevaid lisateenuseid
koostöös teiste piirkonna ettevõtetega.
Konkreetseks eesmärgiks on osta majutusteenuse pakkumiseks juurde kaks aiamaja ning
sisustada vajaliku mööbliga, osta toitlustushaagis uue teenusena kiirtoitlustuse pakkumiseks.
14. BREK OÜ
Projekt “Katla- ja küttesüsteemi ehitamine”
Maksumus: 93 583,33 eurot
Toetus: 36 450,70 eurot
Omafinantseering: 51 132,63 eurot
Eesmärk: Projekti üldiseks eesmärgiks on laiendada ettevõtte tegevust, saavutada kohalikul
turul hea konkurentsipositsioon ja tagada seeläbi ettevõtte jätkusuutlikkus, arendada
piirkonna ettevõtlust ning kasutada piirkonnas elavate inimeste tööjõudu.
Konkreetseteks eesmärkideks on tagada töötajatele motiveeriv palk ja ohutu töökeskkond,
mille tulemusena väheneb meeskonna haigestumise või vigastuste risk, tellimused täidetud
kvaliteetselt ja õigeaegselt. Tegevuse eesmärgiks on paigaldada tootmishoonesse katla- ja
küttesüsteem, sh gaasi ja pelletiküte katlad. Et töötajatele atraktiivseid töökohti luua ja neid
maapiirkonnas asuvasse ettevõttesse tööle õnnestuks värvata, on vaja pakkuda väga häid
töötingimusi.
15. MITTETULUNDUSÜHING KOGUKONNAKESKUS
Projekt “Kogukonnakeskuse külastusruumide keskkonnasõbraliku küttelahenduse ja
köögiseadmete soetamine”
Maksumus: 27 466,00 eurot
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Toetus: 16 479,60 eurot
Omafinantseering: 51 132,63 eurot
Eesmärk: MTÜ Kogukonnakeskus / Aru Mõis on Eesti Veinitee asutajaliige. Toodetakse
käsitööveini, õunamahla ja ürditeed. Eesti Veinitee valiti aasta 2021 turismi turundusteoks.
Huviliste hulgas, kes soovivad Aru Mõisa veine degusteerida, on üha rohkem suuremaid
turismigruppe. Senised ruumid ei võimalda vastu võtta piisaval hulgal soovijaid ega pakkuda
toitlustamist ning neid saab kasutada vaid suveperioodil. Oma jõududega on Aru Mõisas
renoveeritud osa tallihoonest, kuhu teenuse pakkumist laiendada. Paigaldatud on maakütte
torustik. Projektitoetuse abil soovitakse paigaldada keskkonnasõbralik küttelahendus:
maakütte soojuspump ja soojustagastusega ventilatsioon. Samuti soovitakse soetada
köögiseadmed, mida saab kasutada nii gruppide toitlustamiseks kui muudeks
toiduvalmistamisega seotud sündmusteks (kooskokkamised, toidukultuuri õpitoad).
16. SILLAXER OÜ
Projekt “Miniekskavaatori ost”
Maksumus: 19 900 eurot
Toetus: 11 940 eurot
Omafinantseering: 7 960 eurot
Eesmärk: Sillaxer OÜ eesmärgiks on pakkuda lisaks olemasolevatele teenustele ka
miniekskavaatori teenust. Vajadus on tekkinud just tiheasustuse alal Võsu piirkonnas, kus ei
saa teha kaevetöid suurte seadmetega.
Soovitakse soetada miniekskavaator LEDAER projekti rahadega.
17. PEENSALU KÖÖK OÜ
Projekt “Renditava pinna renoveerimine nõuetele vastavaks koduköögiks”
Maksumus: 93 357,60 eurot
Toetus: 48 349,90 eurot
Omafinantseering: 45 007,70 eurot
Eesmärk: Renditava pinna renoveerimine nõuetele vastavaks koduköögiks.
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MEEDE 1.3
1. OSAÜHING JÄNEDA MÕIS
Projekt “Päikeseelektrijaam Musta Täku Talli katusele. Jätkusuutlikkuse tugevdamine läbi kulude
vähendamise”
Maksumus: 37 633,89 eurot
Toetus: 19 998,64 eurot
Omafinantseering: 17 635,25 eurot
Eesmärk: Projekti tulemusena paigaldatakse Musta Täku Talli katusele päikeseelektrijaama, mis
annab võimaluse vähendada üht olulisema kuluartikli osakaalu ettevõttes. Antakse oma panus
puhtama ja säästlikuma majanduse loomiseks. Vähendatakse ettevõtte mõjusfääri poliitiliste
majandus otsuste osas. Ning vähendatakse sõltuvust fossiilsetest kütustest globaalselt.
Täiendava positiivse efekti loob ka võimalus toodetud energia müümine võrku, kui enda
tarbimine on väiksem hetke tootmisvõimsusest. Sellega suurendatakse tulu ettevõttele,
tugevdatakse ettevõtte jätkusuutikust ja arendamise võimet.
Väiksemad kulud aitavad kiiremini väljuda Covid-19 tekitatud tegevuskriisist.
2. OÜ VEINIMÕISNIK
Projekt “Valgejõe Veinivilla seadmete soetamine COVID-19 kriisist tingitud kahjude
leevendamiseks”
Maksumus: 8 073,96 eurot
Toetus: 4 844,36 eurot
Omafinantseering: 3 229,60 eurot
Eesmärk: Projekti eesmärk on leevendada seoses COVID-19 kriisiga tekkinud majanduslikku
surutist ja tööjõu rakendamise keerukust, soetades uusi seadmeid, mis võimaldavad tööetapid
ära teha ilma suurema hulga töötajateta masinate abiga, ja muutes tootmise profiili.
3. OÜ KUUSMILLI
Projekt “3D printeri ostmine rakenduskunsti, kunsti, ruumikujundus elementide ja erilahenduste
valmistamiseks”
Maksumus: 8 422,95 eurot
Toetus: 5 053,77 eurot
Omafinantseering: 3 369,18 eurot
Eesmärk: Projekti on valmistatud ette juba üle aasta. Soetatud on väikene 3D printer, et viia end
selle maailmaga paremini kurssi ning õppida nippe miniatuursete vormidega.
On oldud kirjavahetuses ja saadud julgustavaid nõuandeid selle tegevusala maailma
suurimatelt arendajatelt ja tootjatelt nagu näiteks 3dwasp, 3D Potter, Inc., COBOD International
A/S, 3D plodder, MudBots, Vertico Cybe ja Sika AG. Lisaks ollakse saadud mentorlust Jarret
Grossilt, kes on üks juhtivaid 3D printimis tehnoloogia populariseerijaid arhitektuursete
vormide loomisel. Soetatav printer on esimene samm liikumaks edasi juba ka 3D prinditud
arhitektuursete vormide suunas. Printeri tootjad soovitavad alustada just sellise printeriga.
Samuti on ostetav printer oma hinnaklassilt sobiv, kuid kasutab printimiseks kõiki samu
tooraineid (savi, betoon, geopolümeri jne) mida kasutavad ka näiteks hooneid printivad
printerid https://www.youtube.com/watch?v=Jo0QADF_xKc.
Plaanitakse alustada koostööd piirkonnas kunstiõpet pakkuvate huvikoolidega (nt Tapa
Muusika- ja Kunstikool). Korraldatakse 3D printimist tutvustavaid õpitubasid. Teisi õpetades
õpitakse ja arenetakse ka ise.
4. MITTETULUNDUSÜHING KUUSALU KROONIKA
Projekt “Video-otseülekannete tegemise võimekuse arendamine”
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Maksumus: 8 016,72 eurot
Toetus: 4 810,03 eurot
Omafinantseering: 3 206,69 eurot
Eesmärk: Projekti eesmärgiks on COVID19 olukorrast põhjustatud leevendusmeetmena
otseülekannete videoteenuse arendamine ja pakkumine Kuusalu valla piirkonna ettevõtetele
ning asutustele.
Arvestades erinevate COVID19 olukorrast tulenevatele piirangutele pole mõistlik kutsuda
kokku osalejaid erinevatele koolitustele, konverentsidele ja teistele üritustele. Sellistel
üritustele osalemisega kaasnevaid terviseriske saab aga märkimisväärselt vähendada,
edastades ürituse videos otseülekandena. Projekti käigus soetab Kuusalu Kroonika MTÜ
tehnilised vahendid ning võimekuse otseülekannete teostamiseks.
Kuusalu Kroonika MTÜ on eelnevatel aastatel salvestanud paljusid avalikke üritusi ja
sündmusi.
2020-2021 aastate jooksul on aga selliste avalike sündmuste arv märkimisväärselt vähenenud.
Otseülekannete teenuse käivitamine aitab MTÜ-l jätkata teenuse pakkumist ka tingimustes kui
avalikel üritustel osalemisele on seatud erinevaid piiranguid ning ürituste korraldajatel on
võimalik piirangutest hoolimata pakkuda paljudele inimestele võimalust nendest vahetult
kohale tulemata osa saada. Projekti teostamine aitab säilida MTÜ Kuusalu Kroonika ühe
täiskoormusega töökoha.
5. OSAÜHING KUIVOJA PUHKEKESKUS
Projekt “Projekt "Kuivoja Puhkekeskuse teenuste laiendamine, köögiseadmete ost”
Maksumus: eurot
Toetus: 5 070,00 eurot
Omafinantseering: eurot
Eesmärk: Projekti eesmärk on Kuivoja Puhkekeskuse külastatavuse suurendamine, teenuste
laiendamine, , mitmekesistamine ja hooajalisuse pikendamine.. Selleks paigaldatakse
kaminasaali õhksoojuspumba, et oleks võimalik kasutada saali ka külmal perioodil ja eraldi
seltskonnal. See võimaldab samal ajal toitlustada mitut seltskonda senise ühe asemel, loob ka
hajutatuse. Toitlustuse osatähtsuse suurendamine, kvaliteetse kohaliku toidu pakkumine
kohaliku piirkonna elanikele kui ka teistele. Uued ökonoomsemad köögiseadmed võimaldavad
pakkuda uusi võimalusi kvaliteetse toodangu pakkumisel. Laiendada Põhja-Eesti kohaliku
toiduprojekti toodete valikut.
6. MITTETULUNDUSÜHING ÖKOKULLER
Projekt “Mobiilse infokohviku koroonajärgne ümberkujundamine ja Lahemaa esimese
pannkoogikohviku avamine”
Maksumus: 11 182,80 eurot
Toetus: 6 709,68 eurot
Omafinantseering: 4 473,12 eurot
Eesmärk: Ökokulleril valmis 2019. a uuenduslik mobiilne infokohvik, mis pidi hakkama 2020. a
suvel Lahemaal turismiinfopunktina aktiivselt peamiselt välisturiste teenindama. 2020. a
kevadel algas aga koroona ja turism hääbus. Seega pole mobiilne infokohvik koroona tõttu õiget
hoogu sisse saanudki. Tulenevalt uuest olukorrast otsustas Ökokuller mobiilse infokohviku
tegevuse ümber korraldada, võttes sihtrühmaks Eesti pere ning käivitades infokohvikus ja selle
ümber pannkoogikohviku. Käesoleva projekti eesmärgiks on vajaliku inventari soetamine, et
juba 2022. a suvel avada Lahemaal esimene pannkoogikohvik.
Kohvikus pakutakse kohalikust toorainest valmistatud Lahemaa traditsioonidel põhinevate
originaalretseptide järgi valmistatud pannkooke ja talujäätist. Kohvikus hakkavad töötama
kohalikud, rõõmsad ja Lahemaad turundavad noored. Ökokuller liitub kohaliku toidu
võrgustikuga (https://kohaliktoit.arenduskoda.ee/) ja hakkab kandma Põhja-Eesti kohaliku
toidu märgist.
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Idee läbimõtlemiseks koostati äriplaan ja tehti põhjalik turuanalüüs, mis kinnitab
pannkoogikohviku loomise vajadust antud piirkonda. Koostöös kohalike tegijatega saadakse
koroonakahjudest üle ja hakatakse pakkuma Lahemaal unustamatuid maitseelamusi,
rikastades seeläbi piirkonna külastuselamust.
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MEEDE 2.1.
1. VIINISTU KÜLASELTS
Projekt “Viinistu Rahvamaja siseruumide rekonstrueerimise teine etapp”
Maksumus: 12 725,40 eurot
Toetus: 10 180,32 eurot
Omafinantseering: 2 545,08 eurot
Eesmärk: Viinistu Rahvamaja on ehitatud 1918. aastal ning aktiivselt tegev tänaseni.
Viinistu Külaselts, Viinistu Rahvamaja haldajana, on läbi erinevate projektitaotluste
rekonstrueerinud rahvamaja fassaadi, paigaldatud on uued aknad ja välisuksed.
Rekonstrueeritud on Rahvamaja juurdeehitusena olev endine kinonäitamise ruum, mida nüüd
kasutatakse Viinistu külamuuseumina.
Viinistu külamuuseum on Eestis ainukene, kus hoitakse vanimaid eksponaate kaluriküladest.
Osaliselt rekonstrueeriti 2020. aastal Rahvamaja saali puhveti poolne osa, köögiruum ja
tualettruum. Samuti uuendati lava serv ja paigaldati uued eesriided. Nüüd vajab uuendamist
hoone peasissepääsu fuajee, mis koosneb kahest osast. Projekti käigus vahetatakse fuajee
kahepoolne klaasidega siseuks, uuendatakse põrandad, laed, osaliselt seina ning paigaldatakse
uus elektrivalgustus. Saalipõranda hoidmiseks põrand puhastatakse ning lakitakse. Saali lagi
ning lava põrand värvitakse üle. Saali suured kahepoolsed uksed ning väike lavauks
asendatakse uutega. Remonditakse rekvisiitide hoidmiseks ja kontoriks kasutatav ruum:
paigaldatakse uus põrandakate, seinad saavad uue katte, lagi tehakse uus ning paigaldatakse
valgustus. Samuti vahetakse uue vastu ruumi tagaseinas asetsev tagavaraväljapääsu uks.
Olulisem osa rekonstrueerimisel on uute valgustite paigaldamine koos kaabeldusega, uued
lülitid ja kontaktid, sest praegune on pärit 80. aastatest.
2. KÕNNU KÜLASELTS
Projekt “Kõnnu külamaja koridoride ja kolme ruumi renoveerimine ning katusealuse
soojustamine”
Maksumus: 39 798,34 eurot
Toetus: 21 241,75eurot
Omafinantseering: 18 556,39 eurot
Eesmärk: Külamaja on ehitatud 1961. a ning oli algselt Kõnnu kooli internaadihoone. Kõnnu
kool suleti 1975. a. Peale seda on tegutsenud majas juuksur, sidejaoskond, raamatukogu,
Lahemaa Kaugtöökeskus. Hetkel tegutseb majas MTÜ, külaraamatukogu, külakiosk, Elioni
seadmepunkt, külateater. Kõnnu külamaja on ainus koht, kus on võimalik külarahval kokku
saada ja saab arutada küla probleeme, plaane, rõõme, kõike külaga seonduvat. Majas
korraldatakse kogukonna ühisüritusi.
Maja kasutust soovitakse suurendada, tuua majja rohkem ühistegevust, et külaelanikud saaksid
kasutada maja enda vajadusel, tuua sisse trenne, rohkem üritusi. Tuua külarahvast kokku. Maja
remondi ja rekonstrueerimisega suurendatakse külamajas tegutseva külateatri, külakioski,
raamatukogu jätkamist ja, et antud tegevused oleksid kogukonnale ja ümberkaudsete
külainimestele edaspidigi kättesaadavad. Lastel oleks koht kus veeta vabaaega.
Käesoleva projekti tulemusel saadakse majas korda viimased remonti ja rekonstrueerimist
vajavad ruumid ja koridorid: Raamatukoguruumi, panipaigaruumi ning suve perioodil küla
kioski kasutusel oleva ruumi ning nende ruumide ees olevad koridorid. Vahetatud saavad majal
väljast katusealuse otsalauad, mis on mädanenud. Soojustatakse ära katusealune, et maja
soojus püsiks kauem. Projekti järgselt on majas terviklikult olemas kaasaegsed tingimused
maja kasutamiseks kogukondlikeks tegevusteks ning maja üldvälimus ja seisukord on
korrektne ja kaasaegne.
3. JÄNEDA KÜLAELU ARENDAMISE SELTS
Projekt “Jäneda kogukonna loodus- ja pärandkultuuri tegelustoad”
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Maksumus: 39 702,60 eurot
Toetus: 31 762,07 eurot
Omafinantseering: 7 940,53 eurot
Eesmärk: Projekti käigus remonditakse Jäneda lossi keldrikorrusel kaks tuba koos
sissepääsudega ja sisustatakse need erinevateks tegevusteks vajaliku inventariga.
4. LOKSA LINNAVALITSUS
Projekt “Loksa Staadioni inventari soetamine”
Maksumus: 62 500,01 eurot
Toetus: 50 000,00 eurot
Omafinantseering: 12 500,01 eurot
Eesmärk: Projekti käigus soetatakse Loksa staadionile uus kergejõustiku inventar, mis on
lisandväärtus staadionil olevale jalgpalliväljakule. Soetatav inventar võimaldaks läbi viia
erinevate spordialade võistluseid, erineval tasemel, mis tagavad projekti funktsionaalsuse ja
mitmekesisuse. Staadion ja soetatav inventar on kogu maakonna ja kaugemate külastajate
kasutuses.
Projekt toetab avalike teenuste arendamist, sh laste ja noorte vaba aja veetmise võimaluste ja
sportimisvõimaluste loomist. Seejuures pidurdades rahvaarvu vähenemist, suurendades
kogukonna aktiivsust ning tervisenäitajate parandamist läbi liikuvuse suurendamise.
5. TAMMISTU KÜLASELTS
Projekt “Juminda poolsaare polüfunktsionaalse palliplatsi ja mänguväljaku rajamine Tammistu
külaplatsile”
Maksumus: 19 164,36 eurot
Toetus: 14 373,27 eurot
Omafinantseering: 4 791,09 eurot
Eesmärk: Projekti käigus luuakse Tammistu küla ning Juminda poolsaare teiste külade elanikele
piirkonnas ainulaadsed sportimis- ja vabaaja veetmise võimalused. Viiakse lõpule
multifunktsionaalse palliplatsi mõõtudega 13x25m rajamine, kus saab mängida võrkpalli,
tänavakorvpalli, sulgpalli, rannatennist ja rahvastepalli ning treeningkompleks.
Treeningkompleksis on rippkang, redel, rööbaspuud, kätekõverduste kang, rippumisrõngad.
Rajatakse aiaga piiratud väikelaste ala liivakasti, liumäe, ronila ja mängumajaga. Külaplatsile
paigaldatakse turvalisuse ja inventari pikema säilimise eesmärgil valvekaamera. Projekt lõppeb
kogukonna sportliku kogunemisega Tammistu külaplatsil ning poolsaare rahvamajadesse,
teatetahvlitele ning bussipeatustesse mängu- ja palliplatsi kasutamise võimalusi tutvustavate
kuulutuste paigaldamisega.
6. MTÜ KOLGA SPORT
Projekt “Kolga multifunktsionaalse spordiväljaku energiasäästlik valgustus”
Maksumus: 22 736,16 eurot
Toetus: 18 188,92 eurot
Omafinantseering: 4 547,24 eurot
Eesmärk: Kolga multifunktsionaalse spordiväljakule paigaldatakse kaasaegsed ja
energiasäästlikud LED valgustid, et pikendada väljaku kasutusaega tervise- ja professionaalse
spordiga tegelejatele.
7. KOLGA KERAAMIKA KLUBI
Projekt “Kogukonnale avatud keraamika töötuba Kolga Seltsimajas”
Maksumus: 5 738,00 eurot
Toetus: 4 590,40 eurot
Omafinantseering: 1 147,60 eurot
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Eesmärk: Projekti eesmärk on kogukonnale avatud ja erinevaid keraamikaga seotud
huvitegevuste võimalusi pakkuv keraamikatuba Kolga Seltsimajas.
8. VELJO TORMISE KULTUURISELTS
Projekt “Kuusalu kogukonnale statsionaarne esitlustehnika Kuusalu rahvamajja”
Maksumus: 16 000,01 eurot
Toetus: 12 800,00 eurot
Omafinantseering: 3 200,01 eurot
Eesmärk: Veljo Tormise Kultuuriselts MTÜ poolt hallatava, avalikus kasutuses oleva Kuusalu
rahvamaja esitlustehnika kaasajastamine parandab rahvamaja funktsionaalsust ja
mitmekesistuvad tegevused.
Kuusalu rahvamajas puuduvad tänasel päeval kaasaegsed esitlustehnika võimalused. Kunagi oli
rahvamajas iga nädal võimalus vaadata kino. Tänaseks pakutavad võimalused on
amortiseerunud ning piiravad tänapäevaste kunstiliste lahenduste pakkumist. Igapäevaseks
kultuuriliseks toimetulekuks on hädavajalik uuendada tehnilist parki. Praeguseks 2a covid
pandeemiast tingituna on selle võimekuse vajadus eriti teravalt päevakorda tekkinud. Projekti
tulemusena on võimalus areneda ka noortel. Projekti tulemusena paraneksid juba
olemasolevate ja aktiivsete kultuuriliste huvigruppide võimalused. Suurenevad
vähekindlustatud perekondade kultuuritarbimise võimalused, projekti tulemusena väheneb
sotsiaalne ja majanduslik lõhe kogukonna inimeste vahel, liites neid identiteedilt
terviklikumaks. Samas meie eakad emad-isad, vanaemad- vanaisad saavad seeläbi samuti
turvaliselt nautida kultuuri oma koduvallas. Saab korraldada erinevaid toimetuleku koolitusi ja
näidata selle teemalisi materjale. Ligipääs on seeläbi tagatud ka erivajadusega inimestele.
9. KUUSALU VALLAVALITSUS
Projekt “Kuusalu skatepargi sõidupinna vahetus”
Maksumus: 12 240,00 eurot
Toetus: 8 476,20 eurot
Omafinantseering: 3 763,80 eurot
Eesmärk: Projektiga eemaldatakse olemas olevad sõidupinna katted ja utiliseeritakse ning
paigaldatakse uued vineerist sõidupinna katted 5 skatepargi atraktsioonile (Quaterpipe, Half
pyramid/Funbox, Bank, Half Pipe). Projekti eesmärgiks on parandada ja mitmekesistada
välitingimustes sportimise võimalusi.
Elukohalähedased ja kaasaegsete rajatistega sportimise kohad ning mitmekesised sportimise
võimalused tõstavad sportimisaktiivsust ning seeläbi paraneb elanike elukvaliteet ja piirkonna
atraktiivsus. Skatepark asub avalikus kasutuses olevatele kinnistul ning seda on võimalik tasuta
kasutada kõigil soovijatel.
10. MTÜ LOKSA HUVIKESKUS
Projekt “Ronimisväljak Loksale”
Maksumus: 30 210,68 eurot
Toetus: 24 168,54 eurot
Omafinantseering: 6 042,14 eurot
Eesmärk: Eesmärk on liikumishajumuste arendamine ja kinnistamine.(COVID-on lapsed
igasugusest liikumisest võõrutanud) Terves kehas terve vaim elu alus. Tegevused mõeldud
kõikidele huvilistele. Kaasatakse erinevaid huvigruppe laagrite raames, spordiühingud,
noortekeskus, spordikeskus, kultuurikeskus, muusikakool, kool, vabaaja kasutamiseks – iga
laps vastavalt oma võimele. Õpilased saavad kasutada õuevahetundidel.
Otsesed kasusaajad 1500(lapsed ja nende vanemad), kaudsed kasusaajad teiste piirkondade
külastajad suveperioodidel, koolivaheaegadel, nädalavahetustel.
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MEEDE 2.2
1. TAPA LASTEKAITSE ÜHING
Projekt “Aktiivsed noored”
Maksumus: 11 635,08 eurot
Toetus: 9 889,81 eurot
Omafinantseering: 1 745,27 eurot
Eesmärk: Projekti raames toimuvad erinevad tegevused (väljasõidud, Lastekaitsepäevad,
koolitused) lastele/noortele ja kogukonnaliikmetele.
Kogukonnas elavatele erinevatest põlvkondadest sihtgruppidele kvaliteetseid ja põnevaid
tegevusi pakkudes loome aktiivse kogukonnagrupi, kes on ka edaspidi valmis algatama
omaalgatuslike tegevusi tagamaks jätkusuutlikke uusi ettevõtmisi kogukonnaliikmetele.
•Noortele on kättesaadavad põnevad ja eesmärgistatud huvitegevused
•Noored on teadlikumad erinevatest põnevatest paikadest Eestimaal
•Kogukonnaliikmed on motiveeritumad osalemaks erinevates ettevõtmistes ning on
aktiivsemad kaasa lööma tegevuste/ürituste väljapakkumises ja läbiviimises
•Tegevused, mida pakume on jätkusuutlikud ja kvaliteetsed
•Kogukonnaliikmed soovivad enam panustada koostöösse erinevate kogukonnaliikmete vahel
•Noored on teadlikumad vaimse tervise olulisusest ja tervisliku toitumise tähtsusest
Ühisprojekti partnerid: Tapa Valla Kultuurikeskus
2. MITTETULUNDUSÜHING KOLGAKÜLA SELTS
Projekt “Kuusalu valla kogupereprojekt 2022–2024”
Maksumus: 13 247,00 eurot
Toetus: 9 998,30 eurot
Omafinantseering: 3 248,70 eurot
Eesmärk: Käesolev projekt on edasiarendus Kolgaküla koguperepäevadest ja -maalilaagritest
ning Kuusalu valla kogupereprojektist, millest on saanud piirkonnale olulised traditsioonid.
Uuenduseks on see, et nüüd pööratakse rohkem rõhku ka eakatele ja korraldatakse ka
ajalookonverents. Selle tulemusena kasvab sündmuste mitmekesisus ja tõuseb neil osalejate
arv. Kolme aasta jooksul viiakse mitme vabaühenduse eestvedamisel ja igas vanuses
vabatahtlikke kaasates ellu 3 perepäeva, 3 kunstilaagrit, 3 näitust, 3 klubiõhtut ja
ajalookonverents. Üritustel keskkonnasäästlikkuse juurutamiseks ostetakse
prügisorteerimisjaam, mis jääb ka pärast projekti lõppu Kolgaküla seltsi kasutusse.
Kuusalu valla kogupereprojekti eesmärgiks on kogukonna identiteedi ja aktiivsuse
suurenemine läbi kogukonnaliikmete ühtekuuluvustunde tõusu, erinevate põlvkondade
kaasamise ja vabaühenduste tihedama koostöö.
Ühisprojekti partnerid: VELJO TORMISE KULTUURISELTS
3. MITTETULUNDUSÜHING VOHNJA PÄIKESEKIIR
Projekt “Vohnja vibu-ja loovuslaagri korraldamine”
Maksumus: 12 345,60 eurot
Toetus: 9 876,48 eurot
Omafinantseering: 2 469,12 eurot
Eesmärk: Vohnja vibu -ja loovuslaager toimub Vohnja mõisas ja pargis, Vohnja külas, Kadrina
vallas suvel 2022, 2023, 20124, mille eesmärk on tutvustada maastikuvibulaskmist algajatele ja
arendada edasijõudnuid (Vohnja lastel on juba praegu maastikuvibulaskmise Eesti
meistrivõistluste esimene , kolmas ja neljas koht siselaskmises, pikkvibus ning MM VI koht
plokkvibus); suurendada Vohnja küla populaarsust; laiendada laste silmaringi ja süvendada
sõprussuhteid läbi meeskonnatöö; soodustada laste vaba-aja veetmist ja nende tervise
edendamist värskes õhus; tunnustada laste käsitööd ja isetegemislusti; arendada kogukonna
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turvalisust läbi merepäästeõppe; tugevdada seltsitegevust, kohalike inimeste omaalgatust ja
organiseerimisvõimet.
Ühisprojekti partnerid: MTÜ JUMINDA POOLSAARE SELTS
4. TAPA LAULUSELTS
Projekt “Aktiivne kultuuriga tegelemine kogukonnas loob eeldused rahvakultuuri järjepidevuse
väärtustamiseks”
Maksumus: 11 762,88 eurot
Toetus: 9 998,44 eurot
Omafinantseering: 1 764,44 eurot
Eesmärk: Projekti jooksul toimuvad peale iganädalaste kooriproovide (kooriproovide
läbiviimise peale Priast toetust ei taotle) mitmed tegevused, mis tõstavad koorilaulu kvaliteeti.
Projekti raames toimuvad erinevad väljasõidud ja ettevõtmised, mis motiveerivad kultuuri
edasikandjaid kogukonnas. Ühisettevõtmised kannavad meie koorikultuuri edasi erinevatesse
piirkondadesse ning sellega väärtustatakse, hoitakse ja talletatakse Eesti kultuuri, traditsioone
ja kombeid.
Projekti üldine eesmärk on läbi kultuuriliste tegevuste mitmekesistada ja aktiviseerida
maapiirkonnas elavate inimeste omavahelist koostööd, luues sellega lisandväärtuse elule
maapiirkonnas.
Ühisprojekti partnerid: Tapa Valla Kultuurikeskus
5. VERGIRANNA SELTS
Projekt “Aktiivsed ja elujõulised rannakülad”
Maksumus: 5 005,00 eurot
Toetus: 4 254,25 eurot
Omafinantseering: 750,75 eurot
Eesmärk: Projekti eesmärk on tugevdada kogukonnaliikmete vahelist suhtlemist ja koostööd
läbi mitmete ühistegevuste. Soovime leida uusi ideid kodukoha atraktiivsemaks muutmisel.
Projekt aitab kaasa meie elujõu hoidmisele-terves kehas terve vaim. Siia on kätketud nii spordikui kunstitegevusi, kui on põhiliseks põnevate, aga ka traditsiooniliste toitude valmistamine,
mis kõlab kokku Arenduskoja tegevuskavaga "Põhja-Eesti kohalik toit tuntuks".
Ühisprojekti partnerid: Toomarahva turismitalu
6. MTÜ VALGEJÕE MÄLUTALU
Projekt “Valgejõe spordipäeva laiendamine ja laada taaselustamine”
Maksumus: 5 328,00 eurot
Toetus: 4 528,80 eurot
Omafinantseering: 799,20 eurot
Eesmärk: Valgejõe laste spordipäeva baasil Valgejõelt Joaveskini ulatuva igaühele suunatud
tervisliku liikumise ürituste sarja väljaarendamine ning Valgejõe laada taaselustamisega
kohaliku kogukonna aktiveerimine ja kohalikele tootjatele ja teenusepakkujatele
müügivõimaluste loomine. Laada juurde kuuluv vanasõidukite näitus väärtustab kohalike
tehnikahuviliste hobisõidukeid.
Nii terviseürituste kui laatade kaas-eesmärgiks on kohaliku ajaloo ja kultuuripärandi
tutvustamine.
Ühisprojekti partnerid: MTÜ Valgejõe Seltsimaja, OÜ Veinimõisnik
6. MITTETULUNDUSÜHING KADRINA KIRJANDUSKLUBI
Projekt “Kadrina kultuurihuviline kogukond koroona kiuste”
Maksumus: 11 458,04 eurot
Toetus: 8 268,12 eurot
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Omafinantseering: 3 189,92 eurot
Eesmärk: MTÜ Kadrina Kirjandusklubi ja Kadrina Vallavalitsuse üldiseks eesmärgiks on tagada
meie inimeste atraktiivne, elujõuline, tugev ja jätkusuutlik kogukond, parem elukeskkond,
puhas ja turvaline vald. Praegune olukord on tähendanud kogukonna inimestele koroonaga
kodus viibimist, oma sõpradest eraldumist, on tekkinud tõrjutuse tunne, ühised kokkusaamised
on pidurdunud ja inimesed on hakanud tundma hirmu tuleviku ees.
Kogukond ei pea sellises kriitilises olukorras vastu ja seetõttu soovitakse vaatamata
koroonaviirusele ühiselt aega veeta. Kirjandusklubi on veendunud, et täites rangelt kõiki
kehtestatud reegleid, olles vaktsineeritud, saades kokku hästi ventileeritud ruumides, on
võimalik ühiseid ettevõtmisi korraldada. Antud projekt on uuenduslik, sest koroonakriis on
tekitanud olukorra, mida ei ole kunagi varem esinenud, see on meile kõigile tundmatu.
Ühisprojekti peamiseks eesmärgiks on hoiduda suurematest linnadest, väga rahvarohketest
sündmustest, viirustest. Tuuakse kultuuri külainimesele koju kätte, pakutakse ohutumaid
koostegemise ja koosolemise võimalusi, pakutakse teadmisi kultuuripärandi, ajaloo
ja kunsti vastu ja loome soodsa ja ohutu keskkonna elamiseks Kadrina vallas.
Ühisprojekti partnerid: Kadrina Vallavalitsus
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MEEDE 3.2
1. MITTETULUNDUSÜHING LOOMETÖÖ
Projekt “Traditsiooniliste rahvariiete valmistamise õpetus Jänedal uuele koosseisule”
Maksumus: 12 607,50 eurot
Toetus: 9 959,92 eurot
Omafinantseering: 2 647,58 eurot
Eesmärk: Rahvariiete valmistajatele koolitused Jänedal algasid juba alates 2003.aastast
eesmärgiga säilitada ja propageerida Eesti rahvariiete kandmise traditsioone ja õpetada
tegema, hoidma ning kandma võimalikult originaalilähedasi autentseid rahvariideid sellisena
nagu kandsid neid meie esivanemad. Selle eesmärgi nimel ollakse järjepidevalt tegutsenud.
Teadlikkus rahvariietest, nende väärtustamisest ja kandmisest juurdub järjepideva töö
tulemusel. Selleks on vaja pidevalt korraldada sarnast õpet.
Augustis 2022.a. on lõpetamisel Leader projekt „Traditsiooniliste rahvariiete valmistamise õpe
Jänedal”. Jäneda niplispitsi klubi tegevuste toetusteks kasutame Maakondliku KULKA väikest
toetust. Suur vajadus on toetust saada remontide käigus segamini löödud kangastelgede
olukorra ja käima lükkamise tarbeks. Üldine eesmärk on säilitada ja propageerida Eesti
rahvariiete kandmise traditsioone ja õpetada tegema, hoidma ning kandma võimalikult
originaalilähedasi autentseid rahvariideid sellisena nagu kandsid neid meie esivanemad. Selle
eesmärgi nimel on järjepidevalt tegutsetud. Teadlikkus rahvariietest, nende väärtustamisest ja
kandmisest juurdub järjepideva töö tulemusel.
Selleks on vaja pidevalt korraldada sarnast õpet. Antud projektiga viiakse ellu traditsiooniliste
rahvariiete valmistamise õpetus ajavahemikus 1. august 2022.a. kuni 1. september 2024.a.
Õpitakse rahvariiete valmistamise oskuseid stiililt.
Ühisprojekti partnerid: Eesti Rahvakultuuri Keskus
2. MITTETULUNDUSÜHING JOAVESKI KÜLA
Projekt “Uuring "Joaveski tööstuspärandi restart kultuurikülaks"”
Maksumus: 7 070,40 eurot
Toetus: 6 363,36 eurot
Omafinantseering: 707,04 eurot
Eesmärk: Uuringu ja ideekorje läbiviimine Joaveski tööstusküla elluäratamiseks
kultuurilinnakuna.
Perspektiivne eesmärk on võtta hooned ja rajatised kasutusse kultuurilis-majanduslikul
kaalutlusel.
Sealt edasi kultuurivõrgustiku loomine ja mitmekesisele elukeskkonna ja ruumi mõtestamisele
suunavate tingimuste arendamine ning nende realiseerimine praktikas. Peamised viisid, kuidas
plaanitud eesmärkideni jõuda on teostada uuring, mille käigus toimub ideekorje ja
kontaktiloome kohalike elanikega ning koostöö erinevate loomeerialade professionaalidega.
Kogukonnal on koostöös rajatiste omanikuga kavatsus võtta kasutusele meetmed
tööstuspärandi säilimiseks ning jõuliseks arendamiseks kogukonna huvides. Antud projekti
raames on plaanis teostada kvaliteetne uuring, mis sisaldaks professionaalseid ja
argumenteeritud ettepanekuid Joaveski kultuuriküla väljaehitamiseks loomelinnakuna. Selleks
kasutatakse Tallinna Telliskivi ja Põhjala loomelinnaku väljatöötamise praktikaid ja selle
väljatöötamisel osalenud inimesi.
Ühisprojekti partnerid: Boorela OÜ, MTÜ Tsoon
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