
toetatud projektid 2009-2014

2009
* Maidla Jahimeeste Selts - keraamika kõrgkuumutusahju 
ja treipingi ostmine, keraamika ja savi töötlemise tööva-
hendite  (voolimispulgad, treiterad, treisilmused, treilabad, 
angobeerimise balloonid, savirullid) ostmine, keraamika 
töökojas kasutatavate materjalide (savid, glasuurid, angoo-
bid, portselani pigmendid) ostmine - 4342,85 eurot. 
* MTÜ Uljaste Külastuskeskus - Uljaste küla noorte ret-
kejuhtide arenguprojekti raames läbi viidava 7päevase 
retkejuhtide koolituse korraldamine, Uljaste küla noorte 
retkejuhtide arenguprojekti raames läbi viidava 3päevase 
õppereisi korraldamine - 2205,91 eurot. 
* MTÜ Virumaa Koostöökogu - projektikoolitus noortele: 
koolitus, ettevalmistavad tegevused, koolitusmaterjalid, 
kohvipausid, koolitaja transport, noorte transport koolitu-
sele - 2737,99 eurot. 
* MTÜ Mürakaru Arenduskeskus - meisterdamisvahen-
dite, kontoritarvete, valgustite, raamatute, helikandjate, 
koristusvahendite, köögitehnika, mängutarvete, magne-
toola ja tolmuimeja ostmine, laste mänguruumide remon-
timine, MTÜ logo väljatöötamine, logoga põllede, tegelus-
teki ja kardinate ostmine, mängutuppa mänguasjade ja 
laste mängulaua ostmine, ruumide ettevalmistamine: 
koristus ja puhastustööd, sisustamine, mänguasjade kok-
kupanemine, lapsesõbraliku keskkonna loomine, mini-
köögi, mööblikomplekti, taburettide, riidenagi ja jalatsi-
resti ostmine, veebilehe kujundus, sisuhaldussüsteemi sea-
distamine, projekti toetajatest teavitamise plakati ostmine 
- 15 035,77 eurot. 
* MTÜ Miila Hiiemäe - maastikusõidukite ostmine, võsa 
ja puude eemaldamine, maastikusõidukite radade mulla-
tööde tegemine, varustuse (püksid, särk, kindad, kiiver, 
võrkkaitse, saapad, kaelakaitse, põlvekaitsmed) ostmine -  
11 750,22 eurot. 
* MTÜ Purtse Arendusselts - helitehnilise koolituse kor-
raldamiseks vajaliku õppekava koostamine, kahe kolme-
riba kõlari ja nelja subwoofer´i, kahe protsessori-võimen-
diploki ja kahe kaablikomplekti ostmine - 9967,02 eurot. 
* MTÜ Erra Kultuuriselts - Erra mõisapargi korrastamine, 
infotahvli valmistamine ja paigaldamine - 6161,20 eurot. 
* MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskus -  Purtse Jõe Arendus-
keskuse veebilahenduse loomine, kodulehte tutvustavate 
poekottide (1000 tk) ja reklaamkleebiste (2000 tk) ostmine 
- 4721,31 eurot. 

Mis? 
Sonda noortetoa projekti “Muusikaline Kogemus - 

MuKo” raames korraldati väikekandle, kitarri ja erine-
vate rütmipillide õpistute sari.

Kes? 
MTÜ Sonda Arenduskoolituskeskus.

Palju?
Toetuste maht oli 7299,98 eurot. 

Miks? 
Maal elades on puudu inimestest, kes omavad kvaliteet-

set pagasit ja on pädevad viima läbi huviringe või siis ei 
ole huvitegevuse korraldamine piisavalt hästi rahastatud 
(vahendid, palk jne). Seega võib kohalik huvitegevus jääda 
üksluiseks ja võimalused piiratuks. Eesmärk oligi Sonda 
noortetoa tegevusvõimaluste mitmekesistamine, soetades 
noortetoale erinevaid muusikainstrumente ja korraldades 
nende mängimiseks pillide algõpetuse kursused. 

Mida tehti? 
Kogu projekti tegevus kestis kolm kuud. Toimus kand-

lemängu kolmepäevane õpistu, mille raames valmisid 
noorte endi poolt meisterdatud väikekandled, õpiti kand-

Noortemeede

Muusikaline kogemus MuKo

2010
* MTÜ Sonda Arenduskoolituskeskus - esmaabikursuse 
korraldamine Sonda valla noortele, ellujäämiskursuste 
“Kohe metsa” ja “Robinsonaad” korraldamine Sonda valla 
noortele - 4961,14 eurot. 
* MTÜ Sonda Arenduskoolituskeskus - piljardilaua, laua-
tenniselaua, koroonalaua ja õhuhoki ostmine,  noortetoa 
rajamine Sonda rahvamajasse, teavitussildi valmistamine 
ja paigaldamine, laiekraanmonitoridega arvutikomplek-
tide ostmine - 16 254,85 eurot. 
* MTÜ Püssi Avatud Noortekeskus  - Püssi noortekeskuse 
ruumi sisustusvahendite ostmine koos paigaldamise ja 
transpordikuludega - 8456,79 eurot. 
* MTÜ Sonda Arenduskoolituskeskus - Sonda põhikooli 
jõusaali rekonstrueerimine, Sonda jõusaali inventari ost-
mine, teavitustahvli ostmine - 15 282,03 eurot. 
* MTÜ Maidla Mõisa Arendus - välitelgi ja -mööbli ost-
mine, gaasipannide ostmine, mõisateenindajate riiete ost-
mine, Maidla mõisa noorte teenindajate koolituse läbivii-
mine, generaatori ostmine - 6942,43 eurot. 
* MTÜ Kalvi Külaselts - RIB-tüüpi paadi ostmine, paa-
dihaagise ostmine, väikelaeva nõutud varustuse ostmine - 
19 787,22 eurot. 
* MTÜ Maidla Mõisa Arendus - viiepäevase õppeekskur-
siooni korraldamine, Lüganuse kiriku põrandate uuring 
restaureerimisprojekti koostamiseks, õppepäevade trans-
port, ajalooseminari korraldamine: ruumide ja esitlusteh-
nika kasutamine, kohv, tee, vesi ja suupisted, Maidla mõisa 
kirjakogu läbivaatamine ja osaline digitaliseerimine, Sini-
mägede lahinguvälja koduloo tund - 5087,06 eurot. 
* MTÜ Aseri Valla Huvitegevuse Selts - motorolle-
rite, kiivrite, põlvekaitsmete,  küünarnukikaitsmete, 
lumepuhuri, väiketraktori, lumesaha, vintsi, põh-
jakaitse, järelhaagise ja signaaltorbikute ostmine. 
Ohutu liiklemise päeva korraldamine ja tehnikaspordi 
tutvustamine piirkonna koolidele. Motorolleritele 
kütuse ostmine, lumeraja ehitamine ja korrashoid -  
12 154,41 eurot. 

2011
* MTÜ Miila Hiiemäe - nõude ostmine, olmetehnika 
ostmine, kott-tooli ostmine, esitlustehnika ostmine -  
6156,48 eurot. 

lemängu erinevaid tehnikaid ning meisterdati valminud pil-
lidele vilditud kotid. Toimus avalik kannelt ja selle sugu-
laspille tutvustav kontsert-loeng. Lisaks toimusid kuuepäe-
vased kitarri ja rütmipillide õpitoad. Külalislektoriteks olid 
Eestis hinnatud ja tuntud muusikud-õpetajad.

Projekti raames soetati Sonda noortetoale 5 kitarri, 5 
cajon´i, 5 djembet, bongo ja conga set, lisaks erinevate väi-
kelöökpillide set. Kandle õpistus valminud 8 väikekannelt 
jäid samuti noortetoa käsutusse. 

Kuhu jõuti? 
Projektis korraldatud koolituste ja kursuste kaudu laienes 

Sonda noortetoa muusikaliste huviringide valik. Kohalikud 
noored said võimaluse mitmekesistada vaba aja veetmise 
võimalusi. Erinevatest projekti õpistutest võttis osa 22 noort 
ning kohalik noorte kultuurielu sai uue hingamise ja väl-
jundi. 

Pillide mängimise ja õppe vastu on püsiv huvi ning aktiiv-
selt osaletakse eriilmeliste projektide ja koosseisudega mit-
mesugustel kontsertidel ja tähtpäevade tähistamistel. 

Kindlasti vajaks noortetuba samalaadset jätkuprojekti, 
sest ainuüksi oma ala tegijate näpunäited annavad jõulisema 
tõuke mängutehnika arengule ja huvi püsima jäämisele. 

* MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskus - teatrilaagri korralda-
mine -  5508 eurot. 
* MTÜ Püssi Avatud Noortekeskus - mööbli ostmine, 
arvuti, printeri ja fotoaparaadi ostmine, koolituste ja loo-
duslaagri läbiviimine - 8524,50 eurot. 
* MTÜ Varja Kunsti ja Käsitöö Selts - õmblusmasina ost-
mine, kangastelgede ostmine ja transport, joonistustarvete 
ostmine, kunstitarvete ostmine, käsitöömaterjali ostmine, 
kunsti- ja käsitöölaada ning kunstiõppepäevade korral-
damine, ringitöö korraldamine, kangastelgede töökorda 
seadmine, laada korraldamine ja laadaplatsi koristamine 
- 7410,64 eurot. 
* MTÜ Maidla Noored - meedialaagri läbiviimine, arvuti 
ostmine - 9999,07 eurot. 

2012
* MTÜ Maidla Noored - Maidla noorte õpilasmaleva kor-
raldamine - 5358,29 eurot.
* MTÜ Sonda Arenduskoolituskeskus - kahepäevase 
noorte seminari, mõttetalgute ja õppereisi korralda-
mine, projektori, televiisori ja mängukonsooli ostmine -   
4790,34 eurot. 
* MTÜ Ojasaare Loodusmatk - golfikoolituse läbiviimine 
programmis “Aktiivsed noored Ojasaarel”, rangemattide 
ostmine - 3396,96 eurot. 

2013
* MTÜ Sonda Arenduskoolituskeskus - koolituste “Muu-
sikaline Kogemus - MuKo” korraldamine, muusikainstru-
mentide ostmine - 7299,98 eurot. 
* MTÜ Püssi Avatud Noortekeskus - diskorikoolituse 
läbiviimine, noortekeskuse diskotehnika ostmine -  
8080,55 eurot. 
* SA Aidu Veespordikeskus - noorsportlaste treening-
programmi ettevalmistamine ja läbiviimine ning tree-
ninglaagri korraldamine, sõudeergomeetrite ostmine -  
5699,99 eurot. 
* MTÜ Virumaa Koostöökogu - Virumaa koostöökogu 
piirkonna lastelaagri korraldamine - 7090,20 eurot. 
* MTÜ Maidla Noored - arvuti ja kaamera ostmine, Maidla 
noorte meediaringi läbiviimine - 9950,66 eurot. 
* MTÜ Püssi Avatud Noortekeskus - lastelaagri ja välja-
sõidu korraldamine - 3057,12 eurot. 

* summad on kajastatud ilma omaosaluseta
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2009
* MTÜ Uljaste Külastuskeskus - Uljaste külastuskes-
kuse teostatavuse tasuvusanalüüsi koostamine, Uljaste 
külastuskeskuse projektdokumentatsiooni koostamine - 
8552,15 eurot. 
* MTÜ Lüganuse Küla Selts - lipumasti soetamine ja pai-
galdamine, istepinkide ostmine, mänguväljaku ostmine ja 
paigaldamine koos kõnnitee ehitamisega, kõlakoja ehita-
mine, välisvalgustuse paigaldamine, kaablitrassi rajamine, 
elektrivarustuse ostmine - 59 431,39 eurot. 
* MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts - infosildi valmistamine, pro-
jekteerimistööd, Kõrtsialuse  külastuskeskuse külalistemaja 
ehitamine, omanikujärelevalve - 199 562,85 eurot. 

2010
* MTÜ Püssi Päevakeskus - koristustööd, akende, akna-
laudade ja veeplekkide ostmine ja paigaldamine, päevakes-
kuse ruumide remontimine, ilmastikukindla sildi ostmine 
- 5341,34 eurot. 
* MTÜ Miila Hiiemäe - tuulegeneraatorite ostmine ja pai-
galdamine, Miila seltsimaja rekonstrueerimine, infosiltide 
valmistamine, valvesüsteemi ostmine ja paigaldamine, 
omanikujärelevalve tegemine, tulekahjusignalisatsiooni 
ostmine ja paigaldamine, õhksoojuspumpade ostmine ja 
paigaldamine - 141 527,68 eurot. 

Investeerimis- ja turismiarendusmeetmed
* MTÜ Maidla Jahimeeste Selts - Oandu jahiturismikeskuse 
projekteerimistööde teostamine, Oandu jahiturismikeskuse 
väljaarendamise kava koostamine - 8752,32 eurot. 
* MTÜ Maidla Mõisa Arendus - infokeskuse ekspositsiooni 
(koopiad muinasmõõgast, ürikust, vappidest) valmistamine 
ja kodulehe väljaarendamine, Maidla mõisapargi restauree-
rimine, Maidla mõisa ümbruskonna ajaloolised uuringud, 
omanikujärelevalve tegemine, Maidla mõisa infokeskuse 
rekonstrueerimine, paviljoni ehitamine, infokeskuse sisus-
tuse ostmine (kapid, lauad, kööginurk, valamukapp ja pee-
gel) - 89 109,08 eurot. 

2011
* MTÜ Maidla Mõisa Arendus - omanikujärelevalve 
tegemine, Maidla mõisa pargi teede ja platside restau-
reerimine, teavitussildi valmistamine ja paigaldamine -  
50 761,50 eurot. 
* MTÜ Rägavere Valla Huviklubi - ATVde ning roomikute 
ostmine, kaitsevarustuse ostmine, Respo 2teljelise piduri-
tega sõiduauto haagise koos tugijalgade ja kokkupandava 
pealesõiduteega ostmine - 40 616 eurot. 
* OÜ Mereoja Kämping - puurkaevu ja seda teenindava 
pumbahoone rajamine, liitumisleping uue võrguühenduse 
loomiseks, jalgadel seisva informatiivse reklaamsildi soe-
tamine, reoveekanalisatsiooni rajamine, mänguväljaku ehi-

tamine, omanikujärelevalve teostamine, piirdeaia paigalda-
mine - 25 251 eurot.  

2012
* Lüganuse Ristija Johannese Kirik - Lüganuse kiriku 
põranda restaureerimine - 50 966,24 eurot. 
* OÜ Valdus - biopuhasti paigaldamine, tugevvoolu sisee-
lektripaigaldise põhiprojekti koostamine, viitade ja siltide 
valmistamine, prügikonteinerite ostmine koos kohaletoime-
tamisega, hosteli põhiprojekti koostamine, vee ja kanalisat-
siooni põhiprojekti koostamine, väliskanalisatsiooni ehita-
mine, sissesõidutee, parkla ja kõnnitee rajamine, tähistus-
sildi tegemine, puurkaevu ja veetrassi rajamine, imbväljaku 
rajamine, välisvalgustuse rajamine, biopuhasti rajamine, 
haljastustööde tegemine, omanikujärelevalve tegemine -  
41 942,61 eurot. 
* MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts - parkimisplatsi ette-
valmistus- ja pindamistööd, haljastuse taastamine -   
6138,24 eurot. 
* MTÜ Maidla Mõisa Arendus - lühifilmi “Maagist mõõ-
gaks” tootmine, ekspositsioonitehnika ostmine ja paigalda-
mine - 22 312,50 eurot. 
* OÜ Mereoja Kämping - infopunkti hoone ehitamine, 
omanikujärelevalve teostamine, kaldatrepi rajamine, infor-
matiivse reklaamsildi ostmine - 48 287 eurot. 

Mis? 
Piirkonna seiklusturismi võimaluste arendamiseks soetati ATVd ja 

UTVd koos kaitsevarustuse ja järelhaagisega nende vedamiseks. 

Kes?
MTÜ Rägavere Valla Huviklubi.

Palju?
Toetuste maht oli 2011. aastal 40 616 eurot, 2013. aastal 26 959,14 

eurot, kokku 67 575,14 eurot. 

Miks? 
MTÜ Rägavere Valla Huviklubi eestvedamisel ja taotletud projek-

titoetustega rajati RMK maadele 2008. aastal Mõedaku motoseiklus-
rada. Pärast raja valmimist oli palju huvilisi, kes soovisid sõita moto-
seiklusrajal ja ka loodusradadel, aga neil endil polnud selleks sõidu-
vahendit. Nii tekkis mõte soetada projektitoetusega sõiduvahendid ja 
kaitsevarustus, et sõita saaksid ka need soovijad, kes ise ei suuda või 
ei näe põhjust endale varustust muretseda. 

Mida tehti? 
Projekti raames soetati seitse Honda ATVd koos kaitsevarustusega ja 

järelhaagisega nende transportimiseks ning kaks aastat hiljem lisaks 
kuus UTVd koos kaitsevarustusega. Sõlmiti kokkulepped maaomani-
kega matkade korraldamiseks, loodi koduleht ja asuti teenust reklaa-
mima sotsiaalmeedias. 

Lisaks on huviklubi korraldanud heategevusena sõite Kiikla laste-
kodu ja Põlula kooli lastele, aga koos instruktoritega õppesõite Maidla 
noortele. 

Piirkonna seiklusturismi võimaluste arendamine

Kuhu jõuti? 
Huvilistele pakutakse erineva raskusastmega sõite, vastavalt klientide soovile majutuse, söögi ja saunaga. 

Osaletud on valla üritustel, koostööd on tehtud teiste Virumaa koostöökogu liikmetega, näiteks toitlustuse 
korraldamiseks. 

Ulvi külas on korda seatud angaar masinate hoidmiseks ja remontimiseks.  
2015. aastal võeti Rägavere vallalt rendile Mõedaku spordibaas, kus pakutakse matkalistele ka majutust 

ja muid vaba aja veetmise võimalusi. 
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* OÜ Valdus - valvesignalisatsiooni ehitamine, kleepsude 
valmistamine, sisustuse ostmine, ATS-süsteemi ehitamine, 
arvutite ja programmide ostmine - 18 105,62 eurot. 
* Rägavere vallavalitsus - haagise, ATV, ATV hooldusnii-
duki ostmine - 7953,30 eurot. 
* SA Aidu Veespordikeskus - Raft Gumotex Colorado, 
kanuumõla, kiivri ja ohutusvesti ostmine, tüüriga matka-
süsta Perception Expression, vesti, aeru ja neopreenpõlle 
ostmine, vahendite transportimiseks vajaliku kanuuraa-
miga haagise Tiki Treiler CS275-L ostmine, ujuvsilla ECO 
ostmine ja paigaldamine, kanuu Reveil, mõla ja ohutusvesti 
ostmine - 8927,70 eurot. 

2013
* MTÜ Sonda Arenduskoolituskeskus - Sonda kõlakoja ehi-
tusprojekti koostamine, kõlakoja ehitamine, teavitustahvli 
valmistamine, Sonda kõlakoja ehitustööde omanikujärele-
valve - 56 693,45 eurot. 

* OÜ Ojassaar - puurkaevu ehitamine, Ojasaare spordiplatsi 
teenindushoone heakorratööde teostamine, Ojasaare spor-
diplatsi teenindushoone rekonstrueerimine - 69 980 eurot. 
* Lüganuse Ristija Johannese Kirik - Lüganuse kiriku 
põranda paeplaatidest osa restaureerimine, põranda res-
taureerimise tööjooniste tegemine ja kooskõlastamine -  
30 466,74 eurot. 
* SA Aidu Veespordikeskus - Aidu veespordikeskuse paa-
dikuuri ja finišitorni projekteerimine - 33 745 eurot. 
* MTÜ Mõedaku - väliköögi ehitamine - 3360 eurot. 
* OÜ Mereoja Kämping - juurdepääsutee laiendamine koos 
drenaaži, möödasõidutaskute ja teetõkiste ehitamisega - 
9951 eurot. 
* Kiviõli Jahimeeste Ühing - jahimaja elektriprojekti koos-
tamine, jahimaja rekonstrueerimine, teavitussildi ostmine, 
omanikujärelevalve tegemine - 69 892,60 eurot. 
* Maidla vallavalitsus - Hirmuse mõisa turismitoote välja-

arendamise kava koostamine, Hirmuse mõisa projekteeri-
mine - 7990 eurot. 
* SA Aidu Veespordikeskus - Aidu veefestivali heli- ja 
valgustehnika, videotehnika ja lava teenuste osutamine - 
8953,14 eurot. 
* MTÜ Mustjärve Talu - 50 m x 70 m ratsaplatsi ehitamine 
- 39 238,82 eurot. 
* MTÜ Mõedaku - discgolf´i väljaku rajamine -  
4625,50 eurot. 
* MTÜ Mõedaku - 5 kokkuklapitava välimööblikomplekti 
ja 3x3 m telgi ostmine - 1521,60 eurot. 
* MTÜ Rägavere Valla Huviklubi - 6 UTV ostmine koos 
lisavarustusega, kiivri ja vihmaülikondade ostmine-  
26 959,14 eurot.  

Mis? 
Tuhamäe hosteli taristu rajamine, põhiprojekti koostamine, sisustuse ja arvutisüstee-

mide ostmine.

Kes? 
OÜ Valdus.

Kui palju?
Taristu rajamise ja põhiprojekti koostamise toetus oli 41 942,61 eurot. Sisus-

tuse ja arvutisüsteemide tarbeks eraldati 18 105,62 eurot. Lisaks sai hostel PRIAst 
maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetust summas  
99 145,93 eurot. 

Miks? 
Seoses turismi arenguga VIKO piirkonnas oli ilmne majutuskohtade puudus; projekti 

eesmärk oli majutuskohtade arvu kasvatamine ja kõrgema kvaliteediga majutuse pak-
kumine. 

Tuhamäe hosteli rajamine

Mida tehti? 
Projekti käigus koostati põhiprojekt ja eriosade projektid, ehitati puurkaev ja veetrass, 

biopuhasti, imbväli ja kanalisatsioonitrass, sissesõidutee ja parkla, välisvalgustus, kõn-
niteed ja haljastus, paigaldati prügisorteerimiskonteinerid, välisreklaamid ja tähistus-
sildid, korraldati omanikujärelevalve. Lisaks ehitati valve- ja automaatne tulekahju-
signalisatsioonisüsteem, osteti arvutid ja programmid, vajaminev sisutus. Hosteli enda 
ehitamine käis PRIA investeeringutoetuse abiga. 

Kuhu jõuti? 
Projekti tulemusel tekkis uus 30kohaline majutuskoht, mis praeguseks on töötanud 

kolm aastat. Hostelis töötab kolm inimest. Täituvus on 40 protsendi lähedal ja oleks 
kindlasti suurem, kui ilm taliturismile suunatud hostelit ja seal kõrval asuvat Kiviõli 
seikluskeskust soosiks.  

Lisaks majutusele saab hostelist tellida hommikusööki, rentida maja ürituste korral-
damiseks, korraldada kuni 20 inimesele koolitusi ja seminare, rentida sauna, kasutada 
tuba ainult päevasel ajal, telkida ja matkaautosid parkida, jalgrattaid rentida, spordiväl-
jakut ja lõkkeplatsi kasutada. 

Jätkuna saab hostel suve jooksul juurde grillimaja.  

Mis? 
Kõrtsialuse külastuskeskuse külalistemaja ja sinna juurde 

kuuluvate töötubade ehitus. 

Kes? 
MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts.

Palju?
199 562,85 eurot.

Miks? 
Eesmärk oli suurendada majutusvõimalusi piirkonnas, 

ehitades välja keskkonnasõbralikest materjalidest kergsa-
vist seintega kõigi mugavustega külalistemaja. 

Mida tehti? 
Ehitatud külalistemajas on 8 tuba, kokku 16 voodikohta, 

nõupidamisteruum ja kolm töötuba. Külalistemaja on ehita-
tud kergsavist seintega, siseviimistluses on kasutatud savik-
rohvi ja kohupiimavärve. 

Kuhu jõuti? 
Praegu on külastuskeskuses lisaks toimivale majutusasu-

tusele ja söögikohale olemas näputöö, keraamika ja koha-
liku toidu töötuba, kus on võimalik endale teha erinevaid 
savist esemeid, kududa kangast, valmistada küünlaid ja 
teha muud näputööd. 

Keskusel on lava, vabaõhu tantsupõrand, aga ka lõk-
keplats, koroonalaud ja jõumasin mõnusaks ajaveetmiseks. 
Suvel saab mängida võrk- ja sulgpalli, talvel on võimalik nii 

suusatada kui kelgutada. 
Pakutakse õppeprogrammi “Savi meie kätes”, kus tut-

vutakse savikarjääri ja tellise tootmisega ning lõpeta-
takse savitoas käelise tegevusega. Lisaks korraldab kes-
kus loodus- ja koduloolisi retki Kalvis ja Aseris, mille 
märksõnadeks on paekivi, talupoegade eluolu, kalapüük, 
kallaspapi tegevus ja pärandkultuur.

Lisaks külalistemajale asuvad samas kompleksis 
aasta tagasi Viru Toidu kaubamärgi parimaks toitlus-
tusasutuseks nimetatud Jäägri Grill ning tervisepüra-
miid, kus on võimalik ööbida. Seltsimajas on kasutada 
40kohaline saal ja kõrval, renoveeritud vanas koolima-
jas 80kohaline saal ja saun. 

Külastuskeskuses on suur parkla sõiduautodele ja turis-
mibussidele ning elektriautode laadimispunkt. 

Kõrtsialuse külastuskeskuse külalistemaja



juuni 2015toetatud projektid 2009-20144

2011
* FIE Peeter Tapner - lumesaha ostmine - 2796 eurot. 
* OÜ Puhas Maja - raideri ostmine koos lõikeorgani, lumepuhuri ja vasar-

niidukiga, võsalõikuri ostmine, järelhaagise ostmine - 8270,74 eurot. 
* OÜ Aero Grupp - haagise ostmine, ventilatsioonisüsteemide puhastus-

seadmete ostmine - 19 999,70 eurot. 
* OÜ Erra Agro -  traktori ostmine - 20 000 eurot. 

2012
* OÜ Ojassaar - murutraktorile multš-niidutera ostmine, muruniiduki ost-

mine, murutraktori ostmine, murukogumisseadme ostmine, murutraktorile 
järelkäru ostmine - 2968 eurot. 

* OÜ 7 Meistrit -  grill-suitsuahju, halumasina, elektrigeneraatori ja vokk-
panni ostmine - 10 917 eurot. 

* OÜ Upline Grupp - lauanõude ostmine, köögitehnika (külmsahtlikapp, 
saumikser, külmkapp, kohvimasin) ostmine - 6808,66 eurot. 

* OÜ Laane Agro - minilaaduri ostmine - 19 791,40 eurot. 
* OÜ Nurme Agro - väiketraktori, frontaallaaduri ja kallutava haagise ost-

mine - 8019,54 eurot. 
* OÜ PT Lihakari - teleskoop-rataslaaduri ostmine - 20 000 eurot. 

2013
* OÜ Nameteks - kombiahju ja ventilatsioonikubu ostmine -  

2734,44 eurot. 
* Saareaugu Talu - kaubiku, jahutus- ja soojendusagregaatide ostmine - 

9105,67 eurot. 
* OÜ Aero Grupp - kolme välismessi külastamine ja personali täiendkoo-

litus - 6719 eurot. 
* OÜ Laane Auto - käärtõstuki ostmine, sektsioonuste ostmine ja paigal-

damine, töökoja katuse renoveerimine, alumiiniumkomposiitplaadist tahvli 
ostmine, rehvide tasakaalustuspingi ja montaažipingi, kompressori, mutri-
keeraja, voolikukomplekti ja õhuvoolikupooli ostmine - 15 723,87 eurot. 

* OÜ Nurme Agro - lambaaia ehitamine koos RAPPA paigaldusmasina 
ostmisega ATV-le, mobiilse lammaste kogumissüsteemi, kaalumissüsteemi  
ja elektroonilise kõrvamärkide lugeja ostmine - 12 375,79 eurot. 

* OÜ R.K.Riikal - riiete kuivati ja sauna ehitamine, omanikujärelevalve 
tegemine - 15 825,60 eurot. 

Mikroettevõtete arendamine

Mis? 
Arendusprojekt ventilatsioonisüsteemi puhastus-

seadmete ostmiseks.

Kes? 
OÜ Aero Grupp.

Palju?
Toetuste maht oli 19 999,70 eurot. 

Miks? 
Seoses teenusmahtude kasvuga ja mitme suurema 

koostööpartneri tekkimisega on edasise jätkusuut-
likkuse säilitamiseks hädavajalik ettevõtet aren-
dada. Arendamise all peetakse silmas täiendavate 
põhi- ja lisaseadmete ostu, milleta ei ole võima-
lik ettevõtte tegevust laiendada. Kuigi ettevõttel 
olid olemas vajalikud seadmed ühe kahemehelise 
meeskonna jaoks, vajati mahu suurendamiseks, 
tööde kiiremaks teostamiseks ja teise meeskonna 
tekitamiseks lisaseadmeid.

Mida tehti?
Projekti käigus soetati ventilatsioonisüsteemide 

puhastamise põhi- ja lisaseadmed, arvestades 
ettevõtte juba olemasolevat kompetentsi, mis andis 
võimaluse muretseda asjad, mis on kõige sobiliku-
mad ja kvaliteetsemad, et suuremas mahus teenust 
pakkuda.  

Eesmärgiks oli luua vähemalt kaks uut töökohta.  

Mis?
Jõefestival PurFest toimus viiel aastal; kolmel korral - 2011, 2012 ja 

2013 - leaderi toetusega.  

Kes?
MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskus.

Palju?
Toetussumma oli 2011. aastal 8701, 2012. aastal 9927 ning 

2013. aastal 9471,60 eurot.  

Miks?
Festivali eesmärgiks oli tõmmata tähelepanu piirkonna keskkonnaprob-

leemidele, eelkõige Purtse jõele, kuhu ladestunud jääkreostus reostab 
vett senimaani. Samas taheti luua piirkonda üritus, mis suudaks tekitada 
huvi üle Eesti. 

Mida tehti?
Tegemist oli omanäolise keskkonna- ja kultuurifestivaliga, mille ees-

märgiks oli rääkida keskkonnaprobleemidest tavapärasest põnevamas 
võtmes. Kultuuriprogrammi liitmine keskkonnaüritustele kasvatas pub-
likuhuvi ja aitas levitada sõnumit keskkonnasõbralikust käitumisest.

Kõigil viiel aastal toimus festivali raames keskkonnaseminar, kus räägiti 
keskkonnaprobleemidest ja nende võimalikest lahendustest, ning kultuu-
riprogramm omanäoliste ja põnevate etenduste ja kontsertidega. Nii kor-
raldati jõe kohal tsirkuseetendus, kirjutati festivali tarbeks muinasajaloost 
rääkiv etendus, anti kontserte väga erinevates jõega seotud paikades, mis 
pole kaugeltki traditsioonilised peokohad, peeti muinaslaagrit. Esinemas 
käisid oma ala tipud alates näitlejatest ja tantsijatest muusikuteni. Kokku 
külastas viie aasta jooksul festivali hinnanguliselt 15 000 inimest.  

Tulemus
Viiendal jõefestivalil kinnitas toonane keskkonnaminister Keit Pentus-

Rosimannus, et riik on võtnud Purtse jõe puhastamise üheks uue prog-
rammperioodi prioriteediks ning alustatud on jääkreostuse kaardistamist 
ja uuringute tegemist, kuidas seda kõige valutumalt jõest kätte saada. 

Aastatega kasvas festival piirkonna üheks olulisemaks ürituseks, mida 
tunti mitte üksnes piirkonnas, vaid üle Eesti ja mis reklaamis kogu Viru-
maa koostöökogu piirkonda. 

Festivali korraldamise eest sai MTÜ 2013. aasta Ida-Virumaa Tegija 
tiitli.  

2009
* MTÜ Virumaa Koostöökogu - koolituse läbiviimine teemadel: kehtestava käitumise ja suhtlemise põhi-
tõed, tulemuslik juhtimine, meeskonnatöö, suhtlemine meediaga. Koolitusest osavõtjate toitlustamine ja 
Kõrtsialuse küla seltsimaja saali ning esitlustehnika üürimine - 8455,52 eurot.
* MTÜ Virumaa Koostöökogu - koolituse Paepäev Kõrtsialusel toitlustamine, lektorite töötasud, ruumide 
rent, lasteloomingu trükise väljaandmine, paekivinäidiste kohvri Siluri Sumadan tutvustamine koolides, 
infoseminari korraldamine õpetajatele (ruumide rentimine ja toitlustamine, transport) - 4161,91 eurot.

2010
* MTÜ Sonda Arenduskoolituskeskus - õppereisi korraldamine Prantsusmaale Alsace ja Bourgogne piir-
konda (9 päeva) - 9906,30 eurot. 
* MTÜ Virumaa Koostöökogu - piirkonna seinakaartide ja turismikaartide valmistamine - 15 213,01 eurot. 
* MTÜ Maidla Mõisa Arendus - koolitusreis Portugali Sabrosa piirkonda: transport, lennupiletid, toitlus-
tus, organisatoorne töö - 5412,74 eurot. 

2011
* MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskus - jõefestivali “PurFest 2011” korraldamine - 8701 eurot. 
* SA Aidu Veespordikeskus - sõude- ja veespordikeskuseid tutvustavate õppereiside korraldamine Slovee-
nias, Slovakkias, Poolas, Suurbritannias ja Saksamaal - 7576,50 eurot. 
* MTÜ Kirderanniku Koostöökogu - tootearenduse ja turunduse koolituse ning toidu trenditeadlikkuse 
kursuse korraldamine - 2832,78 eurot. 

2012
*  SA Aidu Veespordikeskus - messi Euro Attractions Show 2012 ja rahvusvahelise rekreatsioonialase 
messi FSB 2012 külastamine - 2331,19 eurot. 
* MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskus - jõefestivali “PurFest 2012” korraldamine - 9927 eurot. 
* MTÜ Virumaa Koostöökogu - kohaliku toidu seminar-õppereis Lääne-Virumaale - 2175,30 eurot. 
* MTÜ Virumaa Koostöökogu - termokaamera FLIR E30 ost, kahepäevane kasutajakoolitus, õppepäev 
tuuleenergia kasutamise võimalustest ja õppereis Rõuge Energiaparki - 6159,51 eurot. 

2013
* OÜ Tertur - Virumaa koostöökogu piirkonna turismialase ettevõtluse arendamiseks fookusseminari 
korraldamine - 1105,50 eurot. 
* MTÜ Uljaste Külastuskeskus - päikesetõusu kontserdi korraldamine, vabatahtliku tasustamata töö teos-
tamine - 1372,99 eurot. 
* MTÜ Virumaa Koostöökogu - projekti “Südame Tee” väljatöötamiseks töötubade ja koolitusseminaride 
korraldamine - 8288,48 eurot. 
* MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskus - jõefestivali “PurFest 2013” korraldamine - 9471,60 eurot. 

2014
* MTÜ Virumaa Koostöökogu - “Südame Tee” võrgustiku arendamine - 2952,36 eurot. 
* MTÜ Virumaa Koostöökogu - “SüdameTee” võrgustiku arendamise 2. etapp - 7491,16 eurot.  

Kuhu jõuti? 
Pärast projekti elluviimist on OÜ Aero Grupp 

pidevalt kasvanud. Esmalt loodi peale projekti 
elluviimist kohe uus meeskond. Pideva arengu 
järel on ettevõttes praegu tööl 14 inimest. 2014. 
aasta majandustegevuse käive oli pool miljonit 
eurot.

Toetus oli hea hooandja ettevõtte tegevusele, 
kuna tegi seadmete ostmise oluliselt lihtsamaks. 

Oleme ka hakanud pakkuma lisateenuseid venti-
latsiooni puhastuse kõrvale.

OÜ Aero Grupp on Ida-Virumaa ettevõte, kes 
pakub teenuseid Ida-Virumaal, kuid suuremas 
osas ekspordib oma teenuseid üle Eesti, enamasti 
Harjumaale.

Aero Grupi töötajatest on 90% meie VIKO piir-
konna elanikud. Seega on töökohtade loomine 
meie piirkonda võimalik ka sel viisil, et teenuseid 
pakkuvad inimesed käivad tööl väljaspool piir-
konda. Seda võiks võrrelda tootmisettevõttega, kes 
ekspordib oma tooteid piirkonnast väljaspoole.

OÜ Aero Grupp on MTÜ Eesti Energiasäästu 
Assotsiatsioon asutajaliige, krediidiinfo reiting 
Aero Grupile: “Edukas Eesti Ettevõte 2014, Kre-
diidiinfo reiting AA”; Äripäev on tunnustanud 
ettevõtet “Eesti Gasellettevõte 2015” tiitliga. 

Piirkonna kompetentsi kasvatamise meede

Ventilatsioonisüsteemide 
puhastusseadmete ostmine

Jõefestivali PurFest 
korraldamine


