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Arenduskoja
rahvusvaheline
koostööprojekt
MTÜ Arenduskoja rahvusvaheline koostööprojekt :
„Loving local values“ ehk
„Kohalikud tooted ja toit„
sai Leader programmist
toetust
Koostööprojekt keskendub, nagu nimigi ütleb, kohaliku toote ja toidu väärtustamisele Arenduskoja piirkonnas
kuhu kuuluvad Tapa, Kadrina, Vihula , Kuusalu, Ambla
vald ja Loksa linn. Välispartnerid tulevad üle lahe LõunaSoomest Kymenlaakso maakonnast: Kouvola, Hamina,
Kotka, Miehikkälä, Pyhtää,
Lovisa, Virolahti ja Iti vallast.
Projektis soovitakse pakkuda arendustegevusi kohaliku toidu, maaturismi ja käsitöö valdkonnas tegutsejatele.
Läbi õppereiside, temaatiliste
töötubade ja kohapelasete
arutelude vahetatakse informatsiooni, jagatakse kogemusi, kaasatakse uusi tegijaid
juba olemaoleva KEEL võrgustikku. Eraldi käivitub töö
kohalike väiketoidutootjate
kaardistamiseks, omavahelise
toiduvõrgustiku loomiseks,
mis toetaks piirkonnas kohaliku toidu väärindamist, otseturundust. Projekti lõpuks
valmib infovoldik kohalike
toidutootjate kontaktide ja
toodete tutvustusega.
Kodus valmistatud toidule pööratakse tähelepanu läbi
järgmisel suvel läbiviidavate
kohalike toidupäevade ja toiduvalmistamise konkurssitega.
Kohalikud turismitalude ja kodudkokad saavad mõõtu võtta
küpsetiste, magustoitde, suppi-

de, külmtoitude valmistamisel.
Väga oluline on ettevõtjate juurde kaasata ka kohalik
kogukond, kohalikud seltsid,
kes samuti saavad toetada ja
väärtustada piirkonna tooteid ja toitu. Seltside esindajad saavad koos ettevõtjatega osaleda õppereisidel ning
töötubades arendamaks kogukonnatooteid ja teenuseid
ning loomaks suuremat koostööd piirkonna ettevõtjatega.
Soome partneritele saame
omalt poolt kindlasti jagada
kogemusi noorte kaasamisel
nii seltsitegevusse kui pereettevõtetesse. Noortele on kavandamisel õppelaager koos
Soome noortega nii siin kui
sealpool lahte.
Projekti käivitub 15. augustist 2011 ja lõppeb augustis
2013. Projekti rahastajateks
on Euroopa Liidu LEADER
programm ja MTÜ Arenduskoda. Projekti kogumaksumus on 43 996 eurot, sellest
Euroopa Liidu toetust 38 000
eurot ja Arenduskoja omapanus 5 996 eurot.
Projekti avaüritus toimub
24. augustil Vihula vallas
Palmses, algusega 13.
Projekti esimene õppereis
Soome leiab aset 9.–11. september 2011. Osaleda saavad
kohalikud ettevõtjad ja seltside esindajad.
Lisainfo projektijuhilt Eha
Paas, ehapaas@gmail.com või
MTÜ Arenduskoja tegevjuhilt
Heiki Vuntuselt heiki@arenduskoda.ee
Eha Paas,
projektijuht

NB! Tähtis info
LEADER-taotlustega seotud info (üritustest teatamine,
muudatused projekti elluviimisel jms) tuleb saata lisaks
PRIA-le (leader@pria.ee) ka arenduskoja meilile (leaderinfo@arenduskoda.ee). Taotleja teavitab PRIAt ja Arenduskoda koolituse, seminari või infopäeva toimumisest vähemalt seitse tööpäeva enne nimetatud ürituse toimumist.
Rahastatud projektide kuludeklaratsioonid tuleb enne
PRIAsse esitamist tuua kahes eksemplaris koos kõikide
lisadega (arved, maksekorraldused jms) paberkandjal
kooskõlastamiseks arenduskotta. Üks eksemplar jääb
arenduskoja arhiivi, teise saab viia pärast kooskõlastusallkirja saamist PRIAsse.
Soovitav oleks enne arenduskotta kooskõlastusele tulemist aeg telefonitsi kokku leppida.

Arenduskoja liikmed Itaalias meeskonnakoolituse õppusel enne raftiparvedel sõitmist kärestikulise mägijõe10kilomeetrisel lõigul.
Foto Arenduskoja arhiivist

MTÜ Arenduskoda liikmed
MTÜs Arenduskoda on 13. mai
2011. a seisuga 56 liiget.
Omavalitsused (6)
Tapa vald, Kadrina vald, Vihula
vald, Ambla vald, Kuusalu vald ja
Loksa linn
Kolmas sektor (30)
MTÜ Käsmu Külaselts, MTÜ
Neeruti Selts, MTÜ Sääsküla Huviklubi, MTÜ Kangrumäe Külakultuuri Edendamise Selts, MTÜ
Kuusalu Tenniseklubi, MTÜ Loksa Arenduskeskus, MTÜ Kadrina
Spordiklubi, MTÜ Lehtse Teabekeskus, MTÜ AVANTE, MTÜ
Käravete Külaselts, MTÜ Loo-

metöö, MTÜ Võhma Seltsimaja, MTÜ Peretugi Keskus, MTÜ
Huviklubi Nelson, MTÜ Jeeriko,
MTÜ Tapa AIDSi Ennetuskeskuse-Narkonõustamiskeskus,
MTÜ Koostöövõrgustik Ehedad
Elamused Lahemaal, MTÜ Gilda
Kunstilabor, MTÜ Leesi Külaselts, MTÜ Varemete, MTÜ Kadrina Valla Külade Ühendus, MTÜ
Männikumägi, MTÜ Jäneda Külaelu Arendamise Selts, MTÜ Pärandkultuuri Arendus, MTÜ Kolgaküla Selts, MTÜ Kiiu Arendus,
MTÜ Vohnja Päikesekiir, MTÜ
Toolse Klubi, MTÜ Tapa Las-

tekaitse Ühing ja MTÜ Kadrina
Kirjandusklubi
Erasektor (20)
OÜ Kuusalu Soojus, OÜ
Tanyv, OÜ Rannaliiv, OÜ Arne
Metsagrupp, FIE Vello Teor, Jäneda Hobusekasvatuse OÜ, OÜ
Nallap, OÜ Rendipark, OÜ Kuivoja Puhkekeskus, OÜ Tuuleoru, FIE Tiit Pihlak, FIE Kristjan
Kuusik, OÜ Vaksali Trahter, FIE
Mare Kalme Arma Ratsatalu, OÜ
Kass Arturi Postkontor, FIE Diana Pärna Lõokese talu, OÜ Meranna OÜ Lahe Maamees, OÜ
Loksa Haljastus ja OÜ Jaaniranna

Meenekonkursi tulemused
13. mail 2011 kinnitas MTÜ
Arenduskoja juhatus meenekonkursi „Arenduskoja meene
2011“ tulemused.
Meenekonkursil oli 12 osalejat.
Vastavalt meenekonkursi hindamiskomisjoni ettepanekule kinnitati
meenekonkursile hindamiseks väljavalitud tööde pingerida järgmiselt:
- Riivo Ambos “Mälupulgad”
- Elo Kallas Elotroi OÜ “Sall”
- Tõnu Reeveer “Kullid”

- Maris Koort „Meenete komplekt
7 eset“
- Rakvere Loovuskeskus „Puiene
Kauss, Puiene kruus, Puiene seep,
Puiene kell ja Waksal (kell)“.
Juhatus otsustas vähendada
preemiafondist makstavat summat 1500 eurolt 1000 eurole, kuna
puudusid tööd, mis oleksid vastanud kõigis punktides meenekonkursi eesmärgile ja tingimustele.
Juhatus otsustas premeerida

pingereas kolme enam punkte
saanud tööde autoreid järgmiselt:
- Riivo Ambos 500 €
- Elo Kallas Elotroi OÜ 300 €
- Tõnu Reeveer 200 €.
Juhatus volitas Arenduskoja
meenekonkursi hindamiskomisjoni asuma tunnustust saanud tööde
autoritega läbirääkimistesse meenete tellimise, täiendamise-muutmise ja valmistamise küsimustes.
Heiki Vuntus, tegevjuht

Arenduskoja LEADER toetuste projektitaotluste vastuvõtt 2011. aasta sügisel
Kohalik LEADER tegevusgrupp
MTÜ Arenduskoda võtab vastu LEADER strateegia meetmete 2011. a
sügisvooru toetuste projektitaotlusi.
Meetme 1.1 „Kohaliku elukeskkonna investeeringutoetus“ ja
meetme 2.1 „Ettevõtluse arendamise toetus projektitaotlusi võetakse vastu 3. kuni 7. oktoobrini

2011 (kella 17-ni) MTÜ Arenduskoja kontoris, aadressil Roheline
19, Tapa linn.
Arenduskoja igas liikmesomavalitsuses (Ambla, Kadrina, Kuusalu, Tapa ja Vihula vald ning Loksa
linn) on määratud LEADER projektitaotluste koostamise konsulteerimiseks kohalik nõustaja. Taot-

lejatele on nõustamine kohustuslik.
Arenduskoda korraldab eelpool
nimetatud toetustealased infopäevad. Toetuste ja nõustamise kohta
saab infot, taotlusvorme ning juhendmaterjali MTÜ Arenduskoja
veebilehelt arenduskoda.ee.

Heiki Vuntus,
tegevjuht
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2011. aasta talvise taotlusvooru projektide
hindamistulemused
9. märtsil 2011. a kinnitas
MTÜ Arenduskoja juhatus meetmete 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 2.1, 2.2 ja 2.3 taotluste
hindamiskomisjonide hindamistulemused.
Meetme 1.1 (Kohaliku
elukeskkonna investeerin-

gutoetus) raames kinnitati
toetuse taotlused summas
155 177,48 €.
Meetme 1.2 (Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine läbi
omaalgatusliku tegevuse)
raames kinnitati toetuse taotlused summas 54

339,69 €.
Meetme 1.3 (Erinevate
elanikegruppide kaasamise toetus ) raames kinnitati
toetuse taotlused summas
15 530,08 €.
Meetme 1.4 (Piirkonna
maine kujundamise toetus) raames kinnitati toe-

tuse taotlused summas 50
413,22 €.
Meetme 2.1 (Ettevõtluse arendamise toetus)
raames kinnitati toetuse
taotlused summas 240
499,53 €.
Meetme 2.2 (Ajaloo- ja
kultuuripärandi väärtusta-

mise toetus) raames kinnitati toetuse taotlused summas 75 279,15 €.
Meetme 2.3 (Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine, et tõsta
piirkonna konkurentsivõimet tootmises ja teeninduses) raames kinnitati

1. taotlusvoor 2011

1. taotlusvoor 2011

27

Heiki Vuntus,
tegevjuht

õ
Esitatud taotlusi KOVide lõikes

õ
Esitatud taotlusi meetmete lõikes

30

toetuse taotlused summas
63 884,00 €.
Kokku jagati toetust
655 123,15 €.
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MTÜ Arenduskoja juhatuse koosolek
Tapal, 9. märts 2011

PÄEVAKORD
Arenduskoja
strateegia LEADER meetme 1.1
(11. veebruari 2011 vooru)
projektide hindamistulemuste alusel koostatud
pingerea kinnitamine
Arenduskoja
strateegia LEADER meetme 1.2
(11. veebruari 2011 vooru)
projektide hindamistulemuste alusel koostatud
pingerea kinnitamine.
Arenduskoja
strateegia LEADER meetme 1.3
(11. veebruari 2011 vooru)
projektide hindamistulemuste alusel koostatud
pingerea kinnitamine.
Arenduskoja
strateegia LEADER meetme 1.4
(11. veebruari 2011 vooru)
projektide hindamistulemuste alusel koostatud

pingerea kinnitamine.
Arenduskoja
strateegia LEADER meetme 2.1
(11. veebruari 2011 vooru)
projektide hindamistulemuste alusel koostatud
pingerea kinnitamine.
Arenduskoja
strateegia LEADER meetme 2.2
(11. veebruari 2011 vooru)
projektide hindamistulemuste alusel koostatud
pingerea kinnitamine.
Arenduskoja
strateegia LEADER meetme 2.3
(11. veebruari 2011 vooru)
projektide hindamistulemuste alusel koostatud
pingerea kinnitamine.
OTSUS
Otsustati
meetme
1.1 voorus (11. veebruar
2011) (Lisa 1b):
Rahuldada pingereas
1.–8. kohal olevate pro-

jektide taotlused täies
mahus.
MTÜ Käsmu Külaseltsi projekt „Käsmu
rahvamaja lavaseadmete
ja eesriiete uuendamine“
(toetus 8 521,20 eurot)
MTÜ MC Kolga projekt „Kolga sisehall koos
tenniseväljakuga II etapp“
(toetus 37 973,10 eurot)
MTÜ Pärispea Seltsimaja „Pärispea seltsimaja sisustamise II etapp“
(8 861,02 eurot)
MTÜ Jäneda Spordiklubi projekt „Jäneda
Spordihoone renoveerimise teine etapp: riietusja pesuruumide ning uue
sissekäigu ehitus, välisuste
vahetus, põranda remont
ja vahekardina paigaldus“
(toetus 36 299,88 eurot)
MTÜ Võsu Rannaklubi projekt „Maastiku-

sõiduki ostmine koos suusaraja freesi ja klassika raja
lõikajaga“ (toetus 8 217,90
eurot)
MTÜ Kadrina Kirjandusklubi projekt „MTÜ
Kadrina
kirjandusklubi
ruumide sisustamine“ (toetus 10 157,40 eurot)
MTÜ Aravete Jõujaam projekt „Tõstespordi treening- ja võistlusvarustuse ostmine“ (toetus
16 960,75 eurot)
MTÜ Loksa Arenduskeskuse projekt „Loksale
mänguväljaku rajamine“
(toetus 24 891,36 eurot)
Rahuldada pingereas
9. kohal oleva projekti
taotlus osaliselt
MTÜ Neeruti Seltsi
projekt „Koduloo- ja loodustoa elektroonilise aparatuuri soetamine“ (toetuse taotlus oli 5 742 eurot,

toetada taotlust 3 294,78
euroga)
Jätta rahuldamata pingereas 10.–21. kohal olevate projektide taotlused,
kuna eelarves ei jätkunud
rohkem raha.
MTÜ Kadrina Spordiklubi projekt „Rajamasina
ja tarvikute soetamine“
MTÜ Toolse Klubi
projekt „Toolse noortelaagri sauna renoveerimine“
MTÜ Kadrina Spordiklubi projekt „Spordiplatside rajamine Hulja alevikku, Kihlevere ja Vohnja
küladesse“
Tapa
Vallavalitsuse
projekt „Avaliku mänguväljaku rajamine Tapale“
MTÜ Lehtse Talunike Seltsi „Paigaldatav
tantsupõrand, poodium ja
elektrigeneraator vabaaja

ürituste edukaks läbiviimiseks.“
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingu projekt
„Tapa Lastekaitse Ühingu
hoone fassaadi renoveerimine“
MTÜ Õnne Maja projekt „Kolga vana vallamaja
rekonstrueerimine rahvamajaks (juurdeehitus)“
SA Loksa Sport projekt „Loksa spordihoone
renoveerimisprojekti taotlemine“
MTÜ
Kangrumäe
Kultuuri Edendamise
Selts projekt „Ambla aleviku külaplatsi haljastus“
SA Loksa Sport projekt „Uisu ja tenniseväljaku rajamine Loksa linna“
MTÜ Tammiku Talumuuseum projekt „Uustalu pärandkultuuri õpperaja rajamine“
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MTÜ Huviklubi Cadencia projekt „Huviklubi Cadencia ruumi
remontimine ja sisustuse
soetamine“
Jätta rahuldamata pingereas 22.–27. kohal olevate projektide taotlused,
kuna hindamiskriteeriumite kohaselt ei kuulu rahastamisele projektid, mis
saavad alla 50 % võimalikest punktidest (alla 5
punkti 10st võimalikust):
MTÜ Ambla Hobimoto „Liivaaugu karjääri
takistuskrossiraja rajamine
ja korrastamine ” (4,84 p
10st võimalikust)
MTÜ KesKus projekt
„Ambla aleviku Kõrtsi
maaüksuse hoone rekonstrueerimise projekt- Ambla
päevakeskus“ (4,24 p 10st
võimalikust)
MTÜ Vaiatu Kaunistamise Seltsi projekt
„Kolu ajaloolise mõisapargi taastamine“ (3,94 p 10st
võimalikust)
MTÜ Sigula Küla
Ühenduse projekt „Sigula
külamaja juurdepääsutee
korrastamine ja külaplatsil
asuvate maaparanduskuhjatiste tasandamine ning
ümberkujundamine“ (3,59
p 10st võimalikust)
MTÜ Kiviranna projekt „Vana-Klaukse audio
toa ehitustööd“ (4,84 p
10st võimalikust)
MTÜ
Sigula
Küla
Ühendus projekt (3,04 p
10st võimalikust)
Otsustati
meetme
1.2 voorus (11. veebruar
2011) (Lisa 2b):
Rahuldada pingereas
kohtadel 1.–3., 5., 7.–9.,
11.–15., 17. ja 21. kohal
olevate projektide taotlused täies mahus.
MTÜ Lahemaa Käsitöökoda projekt „Torupillide ja väikekandlete
valmistamise koolitused“
(toetus 3 195,00 eurot)
MTÜ Lehtse Talunike Seltsi projekt „Käsitöö
tegijate päevad “Ma ise
ilutegija” (toetus 2 028,56
eurot)
MTÜ Tapa SHK projekt „Saalihoki „Tapa linn
85“ raames“ (toetus 1
486,34 eurot)
MTÜ Sääsküla Huviklubi projekt „Suvelavastuse „Unustatud hinged“
lavakujunduse valmistamine“ (toetus 6 382,34 eurot)
MTÜ Võhma Seltsimaja projekt „Rattaretk
„Seltsist seltsini“ (toetus
1 149,34 eurot)
MTÜ MC Panter projekt „Tapa traiel“ (toetus 2
878,16 eurot)
MTÜ Neeruti Seltsi
projekt „Jalgrattaretke ja
jalgsimatkade korraldamine“ (toetus 689,72 eurot)
Tapa
Vallavalitsuse
projekt „Tapa linnapäev
85 korraldamine“ (toetus
3 048,88 eurot)
MTÜ Huviklubi Ca-

dencia
„Fotokoolituse
korraldamine algajatele –
Kodukoha jäljed“ (toetus
1 068,76 eurot)
Moskva Patriarhaadi
Eesti Õigeusu Kiriku
Loksa Kroonlinna Püha
Joanni Koguduse projekt „Eesti Õigeusu Kiriku
Loksa Kroonlinna Püha
Joanni Koguduse juures
tegutseva pühapäevakooli õppereis Kroonlinna“
(toetus 1 044,00 eurot)
MTÜ Kadrina Valla
Külade Ühenduse projekt „Kadrina valla laste
õppepäevad 2011“ (toetus
1 488,78 eurot)
MTÜ Kadrina Valla
Külade Ühenduse projekt „Kadrina valla külade
külapäev Orutaguse külas
2011“ (toetus 1 298,81 eurot)
MTÜ Loksa Spordiklubi projekt „Loksa linna
lahtised meistrivõistlused
rannavõrkpallis“ (toetus
1 485,00 eurot)
MTÜ Kuusalu Matkaseltsi projekt „Projektkoolitus- ja mängupäev
“Saalihoki on mäng kõigile!” (toetus 1 375,20 eurot)
Rahuldada pingereas
4., 6., 10., 16., 18.–20. ja
22. kohal olevate projektide taotlused osaliselt.
MTÜ MC Kolga projekt „Traditsiooniline MC
Kolga karikas tennise igaühe paarismängus“ (oli
taotluses 3 005,42 eurot,
eraldada toetust 2 933,04
eurot)
MTÜ Tapa Lauluseltsi projekt „Tapa valla V
muusikapäevad ja kultuurikonverents“ (oli taotluses 4 342,50 eurot, eraldada toetust 4 176,00 eurot)
MTÜ Kolgaküla Seltsi projekt „Kolgaküla
rahvamaja 80. juubeli tähistamine“ (oli taotluses
4 203,58 eurot, eraldada
toetust 3 810,28 eurot)
Tapa
Vallavalitsuse
projekt „Tapa vorstfestival„ (oli taotluses 4 321,80
eurot, eraldada toetust 4
159,80 eurot)
MTÜ MC Kolga
projekt „Kursus: Tennisemäng kõigile“ (oli
taotluses 2 832,90 eurot,
eraldada toetust 2 760,54
eurot)
SA Võsu Kuurort
projekt „Muusikapäevad
“Võsu viis 2011”“ (oli
taotluses 5 463,76 eurot,
eraldada toetust 5 319,76
eurot)
MTÜ Kuusalu Matkaselts projekt „Kuusalu
valla elanike ühisprojekt
Looduskool – orienteerumine“ (oli taotluses 880,16
eurot, eraldada toetust
707,36 eurot)
MTÜ Sääsküla Huviklubi projekt „Käravete
järvemuusika“ (oli taotluses 1 980,00 eurot, eraldada toetust 1 854,00 eurot)
Jätta

rahuldamata
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Meetme 1.1, 11. veebruari 2011 taotlusvooru laekunud projektide pingerida
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Meetme 1.2, 11. veebruari 2011 taotlusvooru laekunud projektide pingerida
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pingereas 23.–24. kohal
olevate projektide taotlused, kuna eelarves ei
jätkunud rohkem raha.
MTÜ Avatud Noorte
Foorumi projekt „Rahvamustrid läbi loova tegevuse”
MTÜ Karepa Seltsi
projekt „Kultuuri- ja õppereis Ida-Virumaale“
Jätta
rahuldamata
pingereas 25.–26. kohal
olevate projektide taotlused, kuna hindamiskriteeriumite kohaselt
ei kuulu rahastamisele
projektid, mis saavad
alla 50 % võimalikest
punktidest (alla 5 punkti
10st võimalikust):
MTÜ Rannamännid
projekt „Talgute korraldamine heakorratööde teostamiseks Loksa linnas“
(4,18 p 10st võimalikust)
MTÜ Spordiklubi Tapa projekt „Tapa
valla elanikkonna aktiviseerimine läbi kohaliku
traditsioonilise spordiala
edendamise“ (4,11 p 10st
võimalikust)
Otsustati
meetme
1.3 voorus (11. veebruar
2011) (Lisa 3b):
Rahuldada pingereas
2.–3. kohal olevate projektide taotlused täies
mahus.
MTÜ Loksa Arenduskeskuse projekt „Spordi
ja puhkekeskus“ (toetus
3 200,00 eurot)
MTÜ Sinu Tasakaal
projekt „Suvine tantsu- ja
käsitöölaager Tapa valla
eri rahvusest noortele”
(toetus 2 064,63 eurot)
Rahuldada pingereas 1.
ja 4.–6. kohal olevate projektide taotlused osaliselt.
Terve
Korralduse
Seltsingu projekt „Noortefestivali Terve 2011 korraldamine“ (oli taotluses 3
152,38 eurot, eraldada toetust 3 038,62 eurot)
MTÜ Ida-Harjumaa
Invaühingu projekt „IdaHarjumaa Invaühingu õppereis Hiiumaale“ “ (oli
taotluses 3 154,38 eurot,
eraldada toetust 2 750,69
eurot)
MTÜ Tapa Liikumispuudega Inimeste
Ühingu projekt „Etno
stiili edendamine“ (oli
taotluses 3 033,90 eurot,
eraldada toetust 2 483,10
eurot)
MTÜ Eru Surf Teami
projekt „Noorte purjelaua
laager Võsul“ (oli taotluses
2 329,29 eurot, eraldada
toetust 1 993,04 eurot)
Jätta rahuldamata pingereas 7.–8. kohal olevate
projektide taotlused, kuna
eelarves ei jätkunud rohkem raha.
MTÜ Ida-Harjumaa
Invaühing projekt „Ühistegevused Ida-Harjumaa
Invaühingus 2011-2012“
Moskva Patriarhaadi
Eesti Õigeusu Kiriku
Loksa Kroonlinna Püha
Joanni Koguduse projekt

2011

„Klubilise tegevuse toetamiseks ja omaalgatuse
motiveerimiseks digitaalse
klaveri ostmine lastekoorile“
Jätta rahuldamata pingereas 9.–11. kohal olevate
projektide taotlused, kuna
hindamiskriteeriumite
kohaselt ei kuulu rahastamisele projektid, mis saavad alla 50 % võimalikest
punktidest (alla 5 punkti
10st võimalikust)
MTÜ Kadrina Päevakeskuse projekt „Koolituste läbiviimine eakatele
Kadrina Päevakeskuses“
(4,49 p 10st võimalikust)
MTÜ Kadrina Lastekaitse Ühingu projekt
„Loovustreeningute korraldamine Kadrina noortele“ (4,47 p 10st võimalikust)
MTÜ Viru Folk projekt Noorte vabatahtlike
töö-ja puhkelaager Festivalil Viru Folk 2011 perioodil 11- 15.08.2011
(4,34 p 10st võimalikust)
Otsustati
meetme
1.4 voorus (11. veebruar
2011) (Lisa 4b):
Rahuldada pingereas
kohtadel 1.–4. kohal olevate projektide taotlused täies mahus.
MTÜ Sääsküla Huviklubi projekt „Telesari
„Hummeri jälgedes“ (toetus 38 000,00 eurot)
MTÜ Kiiu Arenduse
projekt „Dokumentaalfilmi Sõbrakaubandus tootmine“ (toetus 3 561,30
eurot)
MTÜ Vihasoo Kultuuriseltsi projekt „Rahvatantsurühma
„Loksa
Tantsijad“ ja ansambli
„VVV“ osalemine rahvusvahelisel rahvatantsufestivalil Lõuna – Walesis“
(toetus 6 400,00 eurot)
MTÜ Vohnja Päikesekiire projekt „Mõisakoolide X Teatrifestivali korraldamine Vohnja mõisas“
(toetus 2 451,92 eurot)
Otsustati meetme 2.1
voorus (11. veebruar
2011) (Lisa 5b):
Mitte hinnata
MTÜ Kolga Vabatahtliku Tuletõrjeühingu projekti „Kolga tuletõrjeühingule hädavajalike
päästevahendite ostmine“,
sest ei vasta meetme 2.1
nõuetele.
Rahuldada
pingereas
kohtadel 1.–12. kohal olevate projektide taotlused
täies mahus.
MTÜ Hobuste Kaasamine Maaellu projekt
„Hoburakendite soetamine piirkonna maaelu arendamiseks ja propageerimiseks“ (toetus 19 658,69
eurot)
OÜ Kuusalu Ärikeskuse projekt „Kuusalu
taluturu rajamine“ (toetus
12 497,75 eurot)
MTÜ Arma Hipoteraapia- ja Ratsakeskuse
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Koht
pingereas

Nimi

Taotleja

Punkte

Taotletud
toetus

Eraldatud
toetus

Kogumaksumus

1

Telesari „Hummeri jälgedes“

MTÜ Sääsküla Huviklubi

6,97

38 000,00

38 000,00

47 222,00

2

Dokumentaalfilmi Sõbrakaubandus
tootmine

MTÜ Kiiu Arendus

5,59

3 561,30

3 561,30

3 957,00

MTÜ Vihasoo Kultuuriselts

6,36

6 400,00

6 400,00

18 579,00

MTÜ Vohnja Päikesekiir

5,96

2 451,92

2 451,92

2 724,36

50 413,22

50 413,22

72 482,36

3

4

Rahvatantsurühma „Loksa
Tantsijad“ ja ansambli „VVV“
osalemine rahvusvahelisel
rahvatantsufestivalil Lõuna –
Walesis
Mõisakoolide X Teatrifestivali
Korraldamine Vohnja Mõisas

KOKKU

Projektide kogumaksumus 72 482,36 eurot
Projektide toetuse
kogumaksumus
482,36 eurot
Projektide
taotlus 50 413,2272
eurot
Projektide toetuse
taotlus
50 413,22
Projektidele
eraldatud
toetus 50 413,22
eurot eurot
Projektidele eraldatud toetus
50 413,22 eurot

.

projekt „Hipoteraapia- ja
ratsakeskuse
projekteerimine“ (toetus 8 640,00
eurot)
OÜ Moe Saetööstuse
projekt
„Ketassaeraami
Rimet 22-2-2 soetamine“
(toetus 19 406,88 eurot)
MTÜ Arli Õpiaed
projekt „Arli õpiaia rajamine“ (toetus 24 516,00
eurot)
OÜ Värviline projekt „Avatud stuudio ja
keraamikakoja
rajamine
Kadrina valda“ (toetus
27 312,24 eurot)
OÜ Kadrin Kaasik ja
Pojad projekt „Lintsaeraami ost puidutöökojale“
(toetus 5 571,60 eurot)
OÜ Jäneda Mõisa
projekt „Pulliteater Jänedale järg“ (toetus 21
457,12 eurot)
AS Nuka Kaubad projekt „Tristvere maja töökoja ehitustööde teostamine ja seadmete soetamine“
(toetus 37 865,14 eurot)
OÜ Palmse Puit projekt „Formaatsae soetamine“ (toetus 4 026,00
eurot)
MTÜ Lahemaa Käsitöökoda projekt „Pillitöökoja töövahendite soetamine“ (toetus 5 688,00
eurot)
MTÜ AVANTE projekt „Katusega ratsaspordiväljaku rajamine II
etapp“ (toetus 36 259,00
eurot)
Rahuldada
pingereas
13. kohal oleva projekti
taotlus osaliselt
TMT Kinnisvarahaldus OÜ projekt „Arbavere mõisa taastamine
turismiteenuste pakkumiseks“ (toetuse taotlus oli
37 980,90 eurot, toetada
taotlust 17 601,11 euroga)
Jätta
rahuldamata
pingereas 14.–16. kohal
olevate projektide taotlused, kuna hindamiskriteeriumite kohaselt
ei kuulu rahastamisele
projektid, mis saavad
alla 50 % võimalikest
punktidest (alla 5 p 10st
võimalikust).
OÜ Lainela projekt
„Lainela Puhkekülas asuva Mängudemaja rekonstrueerimine” (4,74 p 10st
võimalikust)
OÜ Meranna projekt
„Rekonstruktsiooni projekti koostamine” (4,69 p
10st võimalikust)
OÜ SAGGAD projekt
„Tenniseväljaku rajamine
ja varustuse soetamine ”
(4,66 p 10st võimalikust)
Otsustati
meetme
2.2 voorus (11. veebruar
2011) (Lisa 6b):
Mitte hinnata
SA Kuusalu Almakeskuse projekti „Kuusalu
pastoraadi muinsuskaitsealuse sauna rekonstrueerimise lõpetamine, II
etapp“, sest pole meetme
2.1 nõuetele vastavalt esi-

Lk 5
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2011
tanud äriplaani
MTÜ Õnne Maja projekti Kolga vana vallamaja
rekonstrueerimine
rahvamajaks (vana majaosa)
kuna on meetme 1.1 taotlus.
Rahuldada
pingereas
kohtadel 1.–3. kohal olevate projektide taotlused
täies mahus.
SA Kadrina Kiriku
Orel projekt „Kadrina kiriku ajaloolise oreli
ümbriskapi restaureerimine ning rekonstrueeritud
lõõtsasüsteemi välimuse
viimistlemine oreli kasutamiseks turismiobjektina“
(toetus 11 709,94 eurot)
Eesti
Evangeelse
Luterliku Kiriku Loksa Püha Neitsi Maarja
Koguduse projekt „Loksa
Maarja kiriku kellasüsteemi korrastamine II etapp“
(toetus 25 569,21eurot)
MTÜ Tapa Linna
Arengu Seltsi projekt
„Raudteeveduri rekonstrueerimine ja eksponeerimine“ (toetus 38 000,00
eurot)
Otsustati
meetme
2.3 voorus (11. veebruar
2011) (Lisa 7b)
Rahuldada
pingereas
1.–3. kohal olevate projektide taotlused täies mahus.
MTÜ Arenduskoda
projekt „Loving local values - Kohalikud tooted
ja toit - nende väärtustamine“ (toetus 38 000,00
eurot)
MTÜ Leesi Külaseltsi
projekt „Tšehhi Sdruzeni Splav-i vastuvõtt MTÜ
Arenduskoja piirkonnas“
(toetus 2 749,50 eurot)
MTÜ Aita Naabrit
projekt „Kuusalu-Vihula-Kadrina-Tapa-Ambla
valdades ja Loksa linnas
tegutsevate
turismiettevõtjate ja/või külaseltside
koostöökoolitus ning parimate kogemuste vahetamine“ (toetus 23 134,50
eurot)
Jätta rahuldamata pingereas 4.–5. kohal olevate
projektide taotlused, kuna
hindamiskriteeriumite
kohaselt ei kuulu rahastamisele projektid, mis saavad alla 50 % võimalikest
punktidest (alla 5 punkti
10st võimalikust):
MTÜ Ökokratt projekt „Tantsuga sõbraks ja
targaks“ (4,81 p 10st võimalikust)
OÜ Värviline projekt
„Uute teadmiste ammutamine läbi rahvusvahelise
konverentsi“ (4,49 p 10st
võimalikust)

Lisa 5b Protokollile nr 28, 09.03.2011

Meetme 2.1, 11. veebruari 2011 taotlusvooru
laekunud projektide pingerida

Lisa 6b
Lisa 6b Protokollile
Protokollilenrnr28,
28,
09.03.2011
09.03.2011

Meetme 2.2, 11. veebruari 2011 taotlusvooru

Meetme 2.2, 11. veebruari
2011 taotlusvooru
projektide pingerida
laekunud
projektide laekunud
pingerida
Koht
pingereas

Taotletud
toetus

Eraldatud
toetus

Kogumaksumus

SA Kadrina Kiriku Orel

8,04

11 709,94

11 709,94

13 011,05

Taotleja

1

Kadrina kiriku ajaloolise oreli
ümbriskapi restaureerimine ning
rekonstrueeritud lõõtsasüsteemi
välimuse viimistlemine oreli
kasutamiseks turismiobjektina

2

Loksa Maarja kiriku kellasüsteemi
korrastamine II etapp

Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku Loksa Püha Neitsi
Maarja Kogudus

7,76

25 569,21

25 569,21

28 410,24

3

Raudteeveduri rekonstrueerimine ja
eksponeerimine

MTÜ Tapa Linna Arengu
Selts

7,09

38 000,00

38 000,00

46 438,44

SA Kuusalu Almakeskus

0,00

9 051,97

0,00

10 057,75

MTÜ Õnne Maja

0,00

37 985,40

0,00

42 206,00

122 316,52

75 279,15

140 123,48

Kuusalu pastoraadi
muinsuskaitsealuse sauna
rekonstrueerimise lõpetamine, II
etapp
Kolga vana vallamaja
rekonstrueerimine rahvamajaks
(vana majaosa)

KOKKU

.
Projektide kogumaksumus
Projektide toetuse taotlus
Projektidele eraldatud toetus

140 123,48 eurot
122 316,52 eurot
75 279,15 eurot
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1

laekunud projektide pingerida

Koht
pingereas

Nimi

1

Loving local values - Kohalikud
tooted ja toit - nende väärtustamine

2

Punkte

Taotletud
toetus

Eraldatud
toetus

Kogumaksumus

MTÜ Arenduskoda

7,69

38 000,00

38 000,00

43 996,00

Tšehhi Sdruzeni Splav-i vastuvõtt
MTÜ Arenduskoja piirkonnas

MTÜ Leesi Külaselts

6,13

2 749,50

2 749,50

3 055,00

3

Kuusalu-Vihula-Kadrina-TapaAmbla valdades ja Loksa linnas
tegutsevate turismiettevõtjate ja/või
külaseltside koostöökoolitus ning
parimate kogemuste vahetamine

MTÜ Aita Naabrit

5,50

23 134,50

23 134,50

25 705,00

4

Tantsuga sõbraks ja targaks

MTÜ Ökokratt

4,81

17 245,00

0,00

19 162,00

5

Uute teadmiste ammutamine läbi
rahvusvahelise konverentsi

OÜ Värviline

0.00

529,20

0,00

882,00

81 658,20

63 884,00

92 800,00

Juhataja
Alari Kirt
Protokollija
Aidi Uus

Punkte

Nimi

Taotleja

KOKKU

.
Projektide kogumaksumus
Projektide toetuse taotlus
Projektidele eraldatud toetus

92 800,00 eurot
81 658,20 eurot
63 884,00 eurot

1
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Arenduskoda külas Saarte Koostöökogul
14. aprilli päikselisel varahommikul alustas Arenduskoja
piirkonna tegus reisiseltskond
teekonda mere taha – Saaremaale. Reisiplaan tõotas huvitavaid kohtumisi kohaliku
tegevusgrupi inimestega, kes
on LEADER projektide raames nii mõndagi huvitavat
korda saatnud kohaliku külaelu edendamiseks.
Alati ei pea kuskile kaugele
minema, oma naabritelt kodumaal on ka palju õppida, sest
üldiselt on meil ju samad mured ning rõõmud. Sageli ise ei
tulegi mõne lahenduse peale ja
siis on tore näha, kuidas teised
on hakkama saanud. Neil õppereisidel on alati ka see väga
hea, et saab tegijatega asju
lähemalt arutada, tavalisel turismireisil ei näe ju nn telgitaguseid. Loomulikult oli mul ka
isiklik huvi, mis on Saaremaal
muutunud peale minu viimast
käiku vahetult enne Eesti taasiseseisvumist.
Varsti olimegi varahommikuses Virtsu sadamas, kus
oli väga kena sadamahoone
ning praamisõit läbi kevadise
jää möödus kiiresti. Kuivastu
sadam võttis meid vastu suurte kaile uhutud jääkuhilatega,
millest ka uudistes oli räägitud.
Sõit läks esimesse sihtpunkti
Muhu saarel, Hellamaa külassse Tihuse turismitallu, kus
peremees Martin Kivisoo oli
meid juba ootamas. Ta rääkis
meile oma mahetalust, eestlaste vanadest uskumustest ja
LEADER projekti abist oma
peamajas infotahvlite ja väljapanekute teostamisel ning
matkaradade
arendamisel.
Peale väikest rituaali asusime
lõunalauda. Toit oli maitsev
ning ei puudunud laualt kala,
aga oli ka võimalus maitsta
metssealiha.
Kuna talus on põhilne tegevus hobustega seotud, siis
ootasid meid õues hoburakendid ja sadultatud hobused.
Igaüks meist sai valida endale
sobiva rännakuviisi, kas sadulas või kaarikus. Hobustele oli
see selle kevade esimene rännak ja nii see lõbus killavoor
liikuma hakkaski koos väikeste varssade vallatustega ning
peremehe hõisete saatel.
Tore matk Muhumaa looduses möödus kiiresti ning
seejärel siirdusime tutvuma
Uisulaeva teemaparki Väinamere Uisk, mille eestvedaja
on Mihkel Jürisson. Toetust
oli saadud ajaloolise uisulaeva ehituseks. Laev ei ole veel
valmis, aga kindlasti saab, sest
meeskond oli väga entusiastlik
ja teotahteline.
Tutvusime
kogukonna
köökide projekti raames valminud Hellamaa küla kogukonnaköögiga. Eestvedaja
Tiina Jõgi ja kohalikud naised
tutvustasid meile oma kööki,
mis oli sisustad hea tehnikaga
ja vastavuses euronõuetele toidukäitlemisel. Pidude jaoks on
muidugi hea seal toitu valmistada ja omale suuremat kogust
hoidiseid teha ning tooteid
müüa soovijatele. Mõte on

hea, aga tekitas ka küsimusi
mõeldes meie piirkonnale,
kus on käimas rahvusvaheline
LEADER projekt kohaliku
toidu propageerimiseks. Palju
leiab inimeste hulgas kasutust
see köök aastas ja kui mõni
selline teha, siis kindlasti mitte
igasse külla. Aga vähemalt on
teemaarenduseks ruumi ning
saime juba uurida kogemusi
tegijatelt.
Külastasime ka Loovuspesa, mis on Saarete Koostöökogu ja MTÜ MUHU
IN SEA LEADER projekti
toetuse abil valmiv kunsti- ja
huvihariduskeskus.
Keraamikakunstniku Marget Tafeli
kodutalus kerkivas hoones
oli valmimas keskus, kus olid
töökoda, näituseruum ja raamatukogu ja kus juba praegu
saab osa pärandkultuurist, tulevikust, tehnikast ja teadusest.
Loovuspesa tunnuslauseks on
– “Lahkud Muhust targema ja
rikkamana”.
Seejärel sõitsime oma ööbimiskohta Tõnise turismitallu. Ka seal olime me selle
hooaja esimesesd külastajad.
Soomlastest omanikud olid
vanast talukompleksist teinud
ööbimiskoha. Magamiskohad
olid aitades ja muudes taluhoonetes, peamajas suur söögisaal vahva kujundusega ning
katusealuses ka veel toad. Oli
selline päris ehtne tunne nagu
vanasti maal talus külas käies.
Kuna nad tegutsevad talus
suviti ja olime esimesed varakevadised külastajad, siis öösel
oli küll külm ja niiske magada.
Seetõttu ärkasime mõne reisikaaslasega hommikul väga
vara ja läksime küla vahele
päikesetõusu ajal jalutama.
Lahkusime Tõnise turismitalust, et kohtuda Valjalas
vallavalitsuses vallavanema
Kaido Kaasikuga. Kuna oli
natuke aega, siis käisime vaatamas Valjala kirikut ja jalutasime kirikaias. Vallavanem
tutvustas meile lühidalt Valjala ajaloolist piirkonda ning
praegust eluolu. Projektitoetuse abil rajati Valjla maalinna
loodusrada. Huvitav oli mõte
seoses saaremaise dolomiidi
kasutamisega Saaremaa tutvustamisel. Eelkõige mõeldakse kohalike elanike heaolule. Samas edendatakse ka
turismiga seonduvat, sest turistide külaskäikudest ja rahulolust saab kasu kogu piirkond.
Palju on abi saadud LEADER projektide kaudu, aga
samas on kaasatud kohalikke ettevõtjaid ning elanikke.
Tundub, et Eesti LEADER
liikumises on möödas need
ajad kui toetusi taotleti ürituste jms korraldamiseks, nüüd
pannakse suuremat rõhku objektide rajamisele, mis on püsivad ning toovad pikaajalist
kasu külaelu edendamisel. Ka
meie Arenduskoja piirkonnas
on mindud kindlalt seda teed
LEADER projektitaotluste
hindamisel ja rahastamisel.
Käisime vaatamas toetuste abil korda tehtud Valjala
rahvamaja. Maja oli väga ilus

ja hubane ning ruumikas. Juhataja rääkis meile majast ja
selles toimuvast, võimalusi
hobidega tegelemiseks oli piisavalt, aga inimesi käib vähevõitu. Ta pidas väga emotsionaalse kõne sellel teemal, mis
toimub praegu Eesti ja tema
rahvaga. Töö- ja rahapuudus
ning teenuste piiratud kättesaadavus maapiirkondades on
viinud selleni, et paljud pered
on lahkunud maalt linna või
pereliikmed leidnud tööd välismaal ja käivad harva kodus.
Neil hetkedel pere juures olles
ei olegi tahtmist ning jõudu
veel millegi muuga tegeleda.
See on karm reaalsus, aga ikka
veel jätkub maapiirkondades
inimesi, kes ei ole käega löönud ning leiavad aega ja tahtmist osaleda külaelus.
Edasi viis meie tee tutvuma Jööri Külaseltsi tegemistega. Meid võttis vastu Sulev
Peaske, kes oli jäänud meelde
eelmisel suvel Jänedal toimud
LEADER-i rahvusvahelistest
suvepäevadest. Külaselts on
teinud väga palju oma külaelu
edendamisel ja tutvustamiseks
huvilistele. Väga huvitav vanavara kogu oli, paljud nähtud
vanad esemed ja tööriistad
tulid tuttavad ette, olin neid
näinud oma lapsepõlves. Sepipajas sai endale naela valmistada ning Sulevil, kes tavaelus
on sepp, oli ka lugu selle kasutamiseks rääkida – lapseõnne
hoimiseks tuleb see nael voodijala külge lüüa. Palju on oma
külaelu arendamiseks saadud
toetusi ning nende ja külaelanike abiga ära tehtud, aga ikka
on veel uusi plaane, mida teha.
Üks suur suveettevõtmine on
Jööri Folk, mis on osutunud
väga populaarseks suvesündmuseks üle Eesti. Selle raames on väga hea tutvustada
ka oma küla ja edaspidigi olla
huvilistele avatud.
Külastasime väga vajalikku
ettevõtmist Saaremaa Õunamahlatööstust, mis on rajatud LEADER toetuse abiga.
Eestvedaja Kadastiku Õunaaia juht Riho Kadastik rääkis
meile, millest tuli mõte selline tööstus rajada. Saaremaal
on tänu merelisele kliimale ja
muude asjaolude kokkulangemisele alati olnud sügiseti
hea õunasaak, aga sageli ei ole
kohta, kus ülejäänud õuntest
midagi teistelegi valmistada.
Siis tulnudki mõte teha selline
õunamahlatööstus, mille toodangut oleks võimalik kaubandusvõrgus turustada.
Selline ettevõtmine aitab
soodustada ka õunaaedade
uuendamist ning pakub tööd
ja leiba kohalikele inimestele,
kellel ei ole lausa suurt istandust. Tehnikaga on sisustatud
mahlatööstus hästi ja sageli
tehakse töö ära paari inimesega. Samas hoones saab säilitada laos ka õunu, et hiljem
neid müüa või mahlaks teha.
See mahlatööstus on hea näide ettevõtluse ja kogukonna
koostööst.
Järgmisena
kohtusime
Saarte Koostöökogu eestve-

Keraamikakunstnik Marget Tafel tutvustas MTÜ MUHU IN SEA LEADER Loovuspesa projekti.

Tihuse turismitalus tundsid kaarikusõidust mõnu Urmas Kirtsi, Triinu Palmiste, Katre Mägi
ja Signe Palmsalu.
Fotod Heiki Vuntus

dajatega, kes andsid ülevaate
oma tööst. Kuna Saaremaal
on ainult üks tegevusgrupp,
siis tutvustasid nad oma eripärast tulenevaid häid külgi ja
ka probleeme. Vaatasime filmi
kogukonnaköökide projektist
ning saime kohapeal maitsta
ka kohalikke toite, mida on
valmistatud neis köökides.
Toimus elav arutelu ja kogemustevahetus, mis on alati
väga kasulik kõigile osapooltele.
Seejärel suundusime kaema Kiratsi külamaja ja talupoodi. Ettevõtmist veavad
Sulvi ja Tõnu Munk, sealgi
on koostöö eraettevõtjate ja
kogukonna vahel väga tihe.
Sisenesime Saksa Talupoodi
ja nii mõnus kodupoe tunne
oli. Järgnes väike tutvustus
poe põhimõtetest ja tegevusest külasüdamena, sest teisel
korrusel oli külamaja ruumid
ning poes müüdi talutooteid,
kohalikku käsitööd ja palju
muud kodumaist. Müügil oli
kodumunad, pirukad, koduleib, mahejogurt, isetehtud
jäätis, mis oli väga nõutud
toode ja maitsev.
Õue peal tossas suitsuahi,
mis oli LEADER projekti
kaudu rahastatud “Suitsuahi
ratastel”. See oli väga hea
mõte, sest suitsuahju saab kasutada igal pool, kus parasjagu
vaja, sest auto järgi tuuakse see
külla kohale ja liha saabki suit-

sutatud. Ka poes oli müügil
seal suitsutatud liha – värske
ja maitsev.
Tihe ja muljeterohke päev
möödus kiiresti ning saabusimegi ööbimispaika Arensburg
Boutique Hotell Spas. Saime
mõnuleda väikeses veekeskuses ja nähtust muljeid vahetada.
Järgmisel hommikul oli
meil võimalus tutvuda Kuressaare linnaga ning lõunast
sõitsime Jürna turismitallu.
Ees ootas jälle vahva talukompleks Upa külas, mis oli
alustanud oma tegutsemist
söögi- ja majutuskohana
1995. aastal. Peremees võttis
meid vastu naerusuisena, ei
puudunud ka paras annus saare nalja ning kohe istusimegi
lõunalauda. Peremees pakkus
saare õlut ja luges maarottidele sõnad peale, et jook ei ole
naljaasi.
Kuulsime taluturismi rõõmudest ja muredest ning
loomulikult küsisime, kuidas
ta on üle saanud igasugustest
takistustest ja asjaajamistest
seoses euronõuetega. Suur
probleem on saada võimalus
väiksema võimsusega tuulegeneraatoriga tuulest ise talule,
ja ülejäägi korral ka naabritele, elektrit toota, sest suur osa
sissetulekutest tuleb elektri
eest maksta Eesti Energiale.
Asjaajamine käib, aga üpriski
vaevaliselt ja selline kiviseina

vastu jooksmine väsitab parasjagu, aga mees ei olnud veel
loobunud.
Pärast lõunasööki tutvustas peremees sära silmis meile
oma majapidamist – peoplatsi, ööbimisvõimalusi ja kõike
sellega seonduvat. Küsimusi
ja vastuseid oli palju ja väga
häid nõuandeid bürokraatiast
läbinärimiseks. Igatahes edu ja
jõudu ettevõtlikele inimestele!
Enne kui koduteele asusime jõudsime ära käia Kaali
järve ääres. Oli ju selle talve
suure lume tulemusena kevadises Kaali järves vett väga
palju. Ja siis algas kojusõit.
Teel vahetasime muljeid ja
mõtteid nähtust ning kogetust
ja nii mõnelgi võis juba peas
olla tekkinud idee midagi kodupaigas teha või tulla koos
oma küla ettevõtlike inimestega Saaremaale suvel tagasi,
sest kõikjal öeldi meile, et suvel näeme!
Tänud Saarte Koostöökogule meid vastu võtmast
ja edu edaspidiseks! Veelkord
tuleb tõdeda, et alati ei pea
kaugele maale minema, sest
ka koduväravast kaugemal on
juba midagi huvitavat ja õppimisväärset.
Heikile tänu ladusa korralduse eest, mis on kindlalt
saanud arenduskoja tööde ja
tegemiste tunnuseks!
Gilda Lindmaa
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Arenduskoja LEADER õppereis-meeskonnakoolitus
Itaalia Vabariiki 20.–30. mail 2011
Mis ühendab viimased
viis aastat Lääne-Virumaa
Vihula, Tapa ja Kadrina,
Järvamaalt Ambla ning
Harjumaalt Kuusalu valda
ja Loksa linna? Tähelepanelikumad teavad – see on
MTÜ Arenduskoda ehk
ühine Leader-tegevuspiirkond, et taotleda ja ellu
viia Euroopa Liidu külaelu
arendamise toetussummasid Leader-programmist.
Viie aastaga on ühistegevuses moodustunud kuue
omavalitsuse esindajatest
meeskond, kes peale kodukandis ettevõetava arendab
iga aastaga aina rohkem ka
enda valdade ja maakondade piire ületavaid ühisprojekte – tegevuspiirkonna
rahvale suunatud suviseid
lastelaagreid, etendusi, seminare-matku.
Arenduskoja tegevjuht
Heiki Vuntus nimetab äsja
lõppenud õppereisi Itaaliasse tõhusaks meeskonnakoolituseks: „2008. aastal
õppisime meeskonnakoolitustel üksteist tundma.
Aastatega on uusi liikmeid
juurde tulnud, oli väga vajalik ka neid tundma õppida ja seltskonda sulandada.
Üks asi on saada päevakspaariks kokku Eestis, teine
aga teha seda ekstreemsetes
tingimustes, 2000 meetri
kõrgusel mägedes turnides
või kärestikulisel mägiojal.
Nüüd võin öelda, et see,
mida Põhja-Itaalias koos
läbi elasime, oli väga vajalik, täitis igati eesmärki ning
kujunes oluliseks etapiks
meie edasises koostöös.“
Seda, et sõit liitis seniseid tuttavaid veelgi ning
pani usaldama värskemaid
tulijaid, kinnitasid ka teised.
Hindamiskomisjoni liige
Tiina Vilu Kadrina vallast:
„Arenduskoja edukus Eesti
paljude teiste piirkondade
võrreldes ongi tulnud sellest,
millised me oleme. See jõud
peitub meie meeskonnas.“
Tapa valla arendusnõunik ja hindamiskomisjoni
liige Vahur Leemets oli
sama meelt: „Selle seltskonna sisemine potentsiaal on
suurem, kui tavaliselt välja
paista lastakse.“
Ka Loksa Haljastuse
juht, samuti hindamiskomisjoni liige Laivi Kirsipuu
tõdes: „Seltskond on suurepärane – lõbus, tark, andekas ja inspireeriv.“
Loksa linnast osalesid
peale tema veel hindamiskomisjoni liige Helle Lootsmann, mitmeid edukaid
projekte koostanud Loksa
gümnaasiumi direktor Õnnela Tedrekin ning Loksa
kultuurikeskuse ja MTÜ
Arenduskoda juht Maria
Kudrjakova.
Kuusalu vallast käisid
õppereisil hindamiskomis-

joni liige Tõnu Ammussaar,
volikogu vabaajakomisjoni
esimees Urmas Paomees,
vallasekretär Maire Link
ning koos Tapa valla kolleegidega projekte läbi viinud
MTÜst Leesi Külaselts Tiina Viirna, Lea ja Are Ruus.
Taaskord oli kaasa kutsutud
ka Sõnumitooja ajakirjanik.
Olgugi, et Põhja-Itaalisse jõudmiseks ja tagasitulekuks kulus mõlemal
korral kolm päeva tihedat
bussisõitu, läks aeg kiiresti,
sest palju oli arutada ning
üksteisele jagada. Tulekul
on Leesi-Jäneda ühisprojektid. Vihula ja Kuusalu
valla omad mõtisklesid
rahvuspargiga seonduvast
Itaalias nähtu valguses. Räägiti seiklusturismist ja selle
arendamise võimalustest
kodukandis.
Reisi tegi sisukamaks ka
see, et kuna läbiti 6 riiki,
tuli iga valla esindajatel vastavalt loosi tahtele tutvustada üht neist. Kuusalu valla
uurida ja edastada jäi info
Itaalia kohta, Loksa linn
tegi ülevaate Austriast.
Seiklusrajad, kaljuronimine, rafting
Põhja-Itaalia on maastikult sarnane mullu suvel
Leader-õppereisil nähtud
Austria Tirooli piirkonnaga, suurt osa tänavu Itaalias
läbitust nimetatakse LõunaTirooliks.
Ka Põhja-Itaalia paljude
külade elanikud elatuvad
talvel suusaturismist. Et suvel hakkama saada, rajatakse seiklus- ja loodusparke,
mis meelitaksid rahvast kohale soojal ajal. Kõikjal oli
näha viinamarjaistandikke,
õunapuuaedu.
Reisiga läbiti Itaalia
Bolzano, Veneto ja Friuli
Venezia Giulio Leader-piirkondi.
Kõigepealt tuli end
proovile panna Val di
Fiemme orus Avisio seikluspargis. Hoidlikumad said
võimaluse turnida madalamatel radadel. Julgemad, ja
nendeks osutusid ka paljud
keskealised, läbisid raskemad, peaaegu puude latvadesse seatud rajad. Osavamad õpetasid algajaid.
Sama päeva teine atraktsioon oli kaljuronimine. Ka
seal ületasid paljud ennast,
suutsid köite ja ka reisikaaslaste abil ronida mööda
kõrget kaljuseina sihtpunkti
ning laskuda tagasi.
Üllatav oli see, et seik-

luspargis ja kaljuronimisel
töötavad juhendajad tegelesid samas toitlustamisega – näide sellest, kuidas
turismi valdkonnas teenida
sissetulekut kompleksselt,
pakkudes alguses seiklust ja
pärast rahvuslikke roogi.
Sama sai näha rahvuspargis Parko Nationale dello Stelvio, kus Leader-rahva
kõrgele mägedesse, ka üle
lumise liustikujupi, juhatanud härra Italo oli kõrgel mägirestoranis kelneri
rollis. Eestlastele pakkus
üllatust ja hilisemat mõtteainet see, millise rõõmuga
oskasid itaallased töötada
– giidi lõbusad laulukesed
matkateel ning rahvusroogade serveerimisel lustiga
korratud eestikeelsed sõnad
„juust“, „hapukapsas“.
Rahvuspargi maa on antud omanikele, igal aastal
võivad nad oma metsadest
maha võtta teatud hulga
puid, kuigi lageraiet teha ei
tohi. Kümne aasta tagant
on metsades inventuur ja
pannakse paika edasised
raied. Vastutasuks peavad
omanikud täitma rahvuspargi reegleid ning lubama
selle töötajaid ja külalisi
enda maadele. Rahvuspargis vaatasime ka töötavat
vesiveskit.
Val di Soli orus pakutakse
suveperioodil turistidele võimalust sõita raftiparvedega
kiirel mägijõel. Raftiparvega sõitmine 10kilomeetrisel
jõelõigul oli Eesti inimestele
vaieldamatu elamus. Eriti
vingeks tegi kogemuse see,
et kõik pidid läbi tegema
ujumiskatse – juhendajad
saatsid jões igaühe eraldi allavoolu teele, esialgu tuli ulpida
selili, märguande peale keerata ringi, ujuda kaldale lähemale, haarata ridvast ning
tulla veest välja. Kohalikku
LEADER tegevust tutvustas
Roberta Mochen.
Tutvuda sai veel Garda
järve ja Veneetsia piirkonnaga ning ära käia Travisio
suusakeskuses Lussari mäel,
mille tippu tuli sõita köisraudteel. Hämmastas see, et
sealses kõrges kirikus algasid parasjagu pulmad ning
kogu rõõmus peoseltskond,
ka beebikärudes lapsed, viidi kõrgele üles.
Are Ruus: „Muljet avaldas Itaalia reisil see, kuidas
teenindajad pingutasid iga
kliendi pärast.“
Helle Lootsmann: „Oli
teada, aga veel kord veen-

Meeskonnakoolituse mägimatkamise osa lõunapausil tehti ühispilt Val Di Rabbi oru taustal.

Paljud arenduskoja liikmed tundsid esmakordelt eneseületuse rahulolu püstisel kaljuseinal ronides.

Itaalia meeskonnakoolitus-õppereisi viimane kõrgeim punkt asus Itaalia, Austria ja Sloveenia piiride ühinemiskohal Lussari mäel, mille jalamil asub Tarvisio suusakeskus.

dusin, et vanas Euroopas
on iga põllulapp üles haritud ning töötegemine pole
häbiasi.
Traditsiooniline
põllutöö pole kusagile kadunud, aru on saadud, et
toit tuleb ise kasvatada.“
Maire Link: „Mind paelus kõige enam seiklusrada ning mõtlen, et miks ei
võiks ka Kuusalu valda, näiteks Kiiu mõisa parki või
Kuusalu koolimaja juurde
männikusse, rajada midagi
sarnast.“
Ülle Tamm

Meeskonnaoolituse raames asuvad seiklusrada läbima
Tiina Vilu, Ilona Alla ja Nellika Kondas.
Fotod Heiki Vuntus

Lk 8

2011

Leader-infoleht

MTÜ Arenduskoja 2010. a
aruande kokkuvõte

Arenduskoja delegatsiooni LINC2011 kuulusid Anneli Kivisaar, Tiina Vilu, Vahur Leemets, Arlet Palmiste,
Tõnu Ammussaar ja Heiki Vuntus.

Arenduskoja esindus LINC-il
28.–30. aprillil toimus Saksamaa
imekaunis väikelinnas Bad Schandaus juba teine LINC. LINC
on lühend ingliskeelsetest sõnadest LEADER Inspired Network
Community ehk eestikeeli LEADERist inspireeritud kogukond.
Kokkutulekul oli kokku 300 osalejat 12 riigist (Eesti, Saksamaa,
Läti, Soome, Tsehhi, Luksemburg,
Poola, Rumeenia, Ungari, Belgia,
Slovakkia), teiste hulgas ka esindajad 14 Eesti tegevusgrupist. Arenduskojast oli kohal 6-liikmeline
esindus Heiki Vuntuse juhtimisel.
Nagu analoogsetel kokkutulekutel ikka sai osaleda töistel
aruteludel, lustlikes mängudes ja
tutvuda kohapealsete LEADER
projektidega.
Veidi Bad Schandaust ka. See
on väike linnake, kus elab paar
tuhat inimest. Linn asub Tšehhi
piiri ääres Elbe jõe orus. Seetõttu
on linna peamisi transpordivahendeid väikesed jõelaevad, millega teinekord mitu korda päevas
üle jõe sõidetakse. Jõgi toob linna
rõõmu ja ka muret. Jõe kallastel
asuv looduspark on populaarne
puhkepiirkond kohalike ja ka välismaiste turistide hulgas. Turism
on linna peamisi majandusharusid.
Pean kohe ütlema, et kellel vähegi sinna kanti asja, siis käige sealt
kindlasti läbi, sest tegu on tõesti
imeilusa linnaks imeilusa looduse
keskel. Samas toob jõgi ka muret.
2002. aasta üleujutus uputas linna
täielikult, vaid raekoja torn piilus
veest välja. Uskumatu on vaadata
fotosid ja triipe majaseintel, mis
tähistavad tollase kõrgveepiiri.
Töögruppides, mis moodustati
eri riikide esindajatest ja mis otsisid vastuseid erinevatele küsimustele, oli minu jaoks meeldejäävaim
ja olulisim tähelepanek see, et
meie mured üle kogu Euroopa on
samad. Noored lahkuvad maalt,
väiketalunikud ei suuda võistelda
oma toodanguga suurtootjatega,
väikekauplused surevad supermarketite kõrval välja, elanikkond
vananeb ja raha on ka kõigil vähe.
Samas võrreldes Eestit endiste
Ida-bloki riikidega, siis peab tõdema, et oleme päris heas seisus.
Seda tänu kindlasti heale internetilevile üle riigi ja erinevatele internetis pakutavale teenustele. Kuida-

Elbe jõel tuli võistelda ka meeskondlikus kummipaadirallis.

Vahur Leemets andis viimaseid juhendeid arenduskoja võistlejatele,
kuidas tunda end kindlalt seinal ronides.
Fotod Heiki Vuntus

gi tuleb ju ennast nähtavaks teha ja
internet on selleks üks odavaimaid
võimalusi. Samuti peab tõdema, et
LEADER poolt pakutavate võimaluste kasutamisel on Eesti üks
tublimaid, seda esitatud projektide arvu kui ka nende teostamise
järgi. Suur rõhk oli ka võimalike
ühisprojektide loomisele. Loodud
sai mitmeid kontakte, kellega plaanime edasisi koostöid ja vastastikkuseid kogemuste vahetamisi.
Lisaks loodi ja süvendati kontakte
ka Eesti tegevusgruppidega, sest
paljudel on ühised probleemid ja
miks mitte luua koos siis ühiseid
toimemehhanisme probleemide
kõrvaldamiseks.
Spordivõistlustel sai osaleda
piirkonna magnetaladel ehk rat-

tasõit, aerutamine ja kaljuronimine. Tõnu Ammusaar Kuusalust
sai meie parimana üldarvetuses II
koha kaljuronimises.
Sellised kokkutulekud on olulised võrdlemaks enda poolt tehtut
teistega ja samuti uute kontaktide
loomisel. Ideed on vaid õhus ja
need tuleb osata kinni püüda, mida
suurem on aga silmaring ja kogemus, seda suurem on ka võimalus
, et loodavad projektid õnnestuvad
ja tekkinud kitsaskohtadele leitakse
parimad lahendused. Järgmisel aastal toimub LINC Eestimaa pinnal
Tartus. Loodan, et siis osaleb ka
meie piirkonnast rohkem inimesi ja
suudame omi väliskülalisi väärikalt
vastu võtta.
Arlet Palmiste

(Täismahus esitatud MTÜ Arenduskoja üldkoosolekul 13. mail
2011.)
Arenduskoja põhieesmärk on
kohaliku initsiatiivi ning kohaliku
elu arendamine, tegevuspiirkonna
integreeritud strateegia koostamine, elluviimine ja arendamine tuginedes kolme sektori partnerlusele.
MTÜs Arenduskoda oli 31. detsembri 2010. a seisuga 54 liiget:
6 omavalitsust, 26 komanda sektori
esindajat ja 22 ärisektori esindajat.
Arenduskoja juhatus on seitsmeliikmeline: Alari Kirt (esimees),
Kuno Rooba (aseesimees), Eero
Raudla, Urmas Kirtsi, Allan Alajärv, Anneli Kivisaar ja Vello Teor.
Arenduskoda asub Tapa vallavalitsusele kuuluvas hoones (Roheline
19, Tapa linn). MTÜ Arenduskoda
rendib rendilepingu alusel hoones ruume (144 m²). Kasutada on
Interneti püsiühendus. Tegevjuht
(Heiki Vuntus) ja juhiabi-tehniline
sekretär (Aidi Uus) on tööl põhikohaga tegevusgrupiga seonduvate
tegevuste läbiviimiseks. Raamatupidaja Hilda Karuauk töötab lepingu alusel.
Tegevjuhi ülesandeks on Arenduskoja töö juhtimine ja tegevuspiirkonnas kogu LEADERprogrammiga seotud tegevuste
koordineerimine, läbiviimine ja vahendamine. Tegevjuht juhib ühingu jooksvat tegevust ja vastutab
üldkoosoleku ja juhatuse poolt vastu võetud otsuste täitmise eest. Juhi
abi tegeleb asjaaamisega ning raamatupidamise algdokumentidega.
Liikmemaksud
2009. aastal oli üldkoosoleku otsusega määratud 2010. a liikmemaksud järgmiselt: äri- ja kolmanda sektori liikmemaksu suurus aastas oli
500 kr, omavalitsustel oli iga elaniku
kohta 15 kr.
Tegevused
Arenduskoda annab välja Tapa
valla ajalehti nii eesti kui vene keeles. Eestikeelse ajalehe “Sõnumed”
trükiarv on 3 600 ning ilmub üks
kord kuus kokku 12 numbrit, neist
üks ilmus värvilistena – veebruaris
ja detsembris. Venekeelne ajaleht
“Tapaskije Vesti” näeb trükivalgust
iga kuu 1 300 eksemplarina kokku
12 numbrit aastas.
Arenduskojas asub Avalik Internetipunkt, milles on 10 arvutit. Interneti kasutamine on külastajatele
tasuta, lisateenused (printimine,
skaneerimine jms) on tasulised.
Arenduskoja interneti kodulehekülg asub aadressil www.arenduskoda.ee. Sealt leiab infot arenduskoja struktuuri ja korraldatavate
ürituste kohta, LEADER-tegevust
kajastavaid materjale ja linke. Olemas on toimunud üritusi kajastav
fotogalerii.
Arenduskoda on rentinud oma
ruume erinevate ürituste korraldamiseks. Üldjuhul saavad Tapa valla

territooriumil tegutsevad MTÜ-d
õppeklasse kasutada tasuta. Äriühingutele kehtivad rendihinnad
on määratud juhataja käskkirjaga.
MTÜ Arenduskoja organisatsiooniline tegevus
Arenduskojal toimus kolm üldkoosolekut – 12. jaanuaril, 11. juunil ja 26. oktoobril. Arenduskojal
toimus kaheksa juhatuse koosolekut – 12. jaanuaril, 25. veebruaril,
29. märtsil, 31. mail, 26. augustil,
26. oktoobril, 4. novembril ja 16.
detsembril.
Koolitused
Arenduskoja juures tegutseb registreeritud ja koolitusluba
omav erakool Arenduskoja Koolitus. 2007. aastal uuendatud koolitusluba kehtib kuni 31.12.2011.
Koolitusluba on antud välja keele-,
arvuti- ja kohanemiskoolitusega
tegelemiseks. Koolituse arvestust
peetakse MTÜ Arenduskoja raamatupidamises. Ole Kaasas arvutikoolituse käigus viidi läbi 12 tundi koolitusi, kus osales 25 inimest
LEADER tegevus
2010. aastal toimusid LEADER-tegevusega seotult järgmised koolitused, õppereisi, infopäevad:
- Inglise keele LEADER võtmes
kesktaseme kursuse III osa (72 h)
- Soome keel LEADER võtmes
algkursus (72 h)
- LEADER-projektitaotluste kirjutamise koolitus
- Äriplaani koostamise koolitus
- Aastalõpuseminar Pärnus koos
Järva Arengu Partnerite ja LõinaJärvamaa Koostöökoguga
- Infopäevad 2010. a I poolaasta
LEADER-projektitaotlusvoorud
MTÜ Arenduskoja tegevuspiirkonnas
- Infopäevad 2010. a II poolaasta
LEADER-projektitaotlusvoorud
MTÜ Arenduskoja tegevuspiirkonnas
- Arenduskoja Leader õppereis
Austria Vabariiki 15.–24. mai 2010
- Arenduskoja Leader õppereis
Hispaania Kuningriiki 24. september – 1. oktoober 2010
2010. aastal viidi läbi kolm LEADER projektitoetuste taotlemise
vooru (25. jaanuar, 1. märts ja 8.
oktoober)
Kokku esitati taotlusvoorudesse 159 taotlust (kogusummaga
24 633 245 kr), millest arenduskoda rahuldas 106 (kogusummaga
11 807 446 kr) ja neist PRIA 103
(kogusummaga 11 294 070 kr).
MTÜ Arenduskoda esitas ka
ise kahe projekti rahastuse taotlused, mis said PRIAst positiivse
otsused – „Paeaasta“ ja „Arenduskoja graafiline leht“ .
Muu majandustegevuse eesmärk on põhikirjalise põhitegevuse toetamine ja selleks omafinantseeringuvahendite hankimine.
Heiki Vuntus, tegevjuht

MTÜ Arenduskoja LEADER-infoleht
Jagatakse tasuta arenduskoja liikmesomavalitsustes (Ambla, Kadrina,
Kuusalu, Tapa ja Vihula vald ning Loksa linn).
Roheline tn 19, Arenduskoda. Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – arenduskoda.ee,
e-post: arenduskoda@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja ja kujundaja Liina Kald – mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis –
Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666. Trükiarv 4000.

