Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse Järva, Lääne-Viru,
Valga ja Võru maakondade 1. taotlusvoorus toetatakse 18 projekti elluviimist toetuse
kogumahus 19,6 miljonit eurot.
Toetatud projektid:
Järvamaa
Turismiprojektid:
Albu Vallavalitsus „Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse II etapp“
Toetuse suurus 1,2 miljonit eurot
Toetuse abil on kavas luua Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse juurde suviseid tegevusi
ning likvideerida talviste teenuste kitsaskohad: muuhulgas rajatakse näiteks rullsuusarada ja
palliplatsid, muudetakse mäenõlv turvalisemaks ning parandatakse kunstlume tootmise
tingimusi. Paraneb ka juurdepääs keskusele.
Projektijuht: Kalju Kertsmik (Albu vallavanem); 382 0500, kertsmik@albu.ee

Järva-Jaani Tuletõrje Selts „Järva-Jaani vanatehnika muuseumide keskus“
Toetuse suurus 0,9 miljonit eurot
Toetuse abil valmib Järva-Jaani vanatehnika muuseumide keskus ja atraktiivne
restaureerimisboks koos unikaalse vanatehnika halliga, kus toimub külastajate silme all vana
tehnika restaureerimine ja selle õppimine.
Projektijuht: Tuve Kärner (Järva-Jaani Tuletõrje Seltsi juhatuse liige), 514 9485,
tuve@jjaani.ee

Tööstus- ja ettevõtlusalade arendamise projektid:
Paide Linnavalitsus „Paide linna tööstus- ja tootmisaladele ligipääsuvõimaluste
parandamine“
Toetuse suurus 0,8 miljonit eurot
Paide linna tööstus- ja tootmisaladele ligipääsuvõimaluste parandamise projektiga
rekonstrueeritakse terviklikult Tööstuse ja Pärnuvälja tänavad, nii sõidu-, kergliiklus- kui ka
kõnniteed koos vajaliku infrastruktuuriga.
Projektijuht: Reino Lõhmus, tel: 383 8636, reino.lohmus@paide.ee

Türi Vallavalitsus „Türi linna Kaare tänava ja F. R. Kreutzwaldi tänava ning tänavatele
Edelaraudtee tööstusala sissesõitude rekonstrueerimine“
Toetuse suurus 0,5 miljonit eurot
Toetuse abil on kavas: Türi valla Türi linna Kaare tänava ja F. R. Kreutzwaldi tänava ning
tänavatele Edelaraudtee tööstusala sissesõitude rekonstrueerimine, sh kergliiklustee ja
tänavavalgustuse rajamine.

Projektijuht: Üllar Vahtramäe, tel 504 0112, Yllar.Vahtramae@tyri.ee

Lääne-Virumaa
Turismiprojektid:
Sihtasutus Virumaa Muuseumid „Eesti Politseimuuseumi arendamise I etapp“
Toetuse suurus 0,19 miljonit eurot
Projekti raames ehitatakse välja muuseumi kohtueelse ekspertiisi ekspositsiooni loomiseks
vajalikud ruumid ja muuseumi õueala. Muuseumis on võimalik tutvuda järgmiste uute
eksponaatidega: politseihelikopter, politseimootorratas, pöörlev auto, politseipatrulli laskeala,
eriüksuste SWAT-treeningrada, politseidroon, pommirobot, valedetektor.
Projektijuht: Andrus Eesmaa (Eesti Politseimuuseumi direktor), tel: 5886 7057, e-post:
andrus@svm.ee

Moe Mõis MTÜ „Eesti Alkoholi- ja Karastusjoogitööstuse Teemapargi muuseumi
rajamine“
Toetuse suurus 0,49 miljonit eurot
Projekti raames rajatakse olemasoleva Moe Piiritusemuuseumi baasil ajaloolisse Moe mõisa
viinakööki ja kasutusest väljalangenud Moe piiritusetehase keeduruumi kolmele korrusele
kaasaegne Eesti Alkoholi- ja Karastusjoogitööstuse muuseum. Selleks rekonstrueeritakse
piiritusetehase keeduruum ning seatakse sellesse sisse ekspositsioon.
Projektijuht: Marko Lastik (MTÜ Moe mõis juhatuse liige), tel: 501 9086, e-post:
marko@freselle.ee
Linnakeskuste arendamise projektid:
Tapa Vallavalitsus „Tapa raudteejaama, bussijaama, kesklinna haljastuse ja inimeste
igapäevaste liikumisvõimaluste väljaarendamine“
Toetuse suurus 1,3 miljonit eurot
Projekti raames kaasajastatakse ja muudetakse ettevõtjatele atraktiivsemaks Tapa linnasüda,
rekonstrueeritakse Jaama tänava äärne park ja kesklinna kirikupark, rekonstrueeritakse
kesklinna teedevõrk ja lahendatakse liikluskorralduslikud puudused.
Projektijuht: Vahur Leemets, tel: 322 9658, vahur.leemets@tapa.ee

Väike-Maarja Vallavalitsus „Väike-Maarja aleviku avaliku ruumi väljaarendamine“
Toetuse suurus 0,9 miljonit eurot
Toetuse abil on kavas: keskväljaku, parkimisalade ja kõnniteede võrgustiku väljaehitamine
parandamaks liikluskorraldust piirkonnas ja tagamaks paremat ligipääsu Väike-Maarja
keskväljaku piirkonnas tegutsevatele ettevõtetele ja asutustele.
Projektijuht: Indrek Kesküla tel: 3295751 e-mail:inder.keskyla@v-maarja.ee

Keskus-tagamaa ühenduste arendamise projektid:
Rakvere Vallavalitsus „Tõrremäe-Veltsi-Haljala kergliiklustee ehitamine“
Toetuse suurus 1,4 miljonit eurot
Toetuse abil on kavas: rajada kergliiklustee mis ühendab Tõrremäe-Veltsi-Haljala vahelist ala
Rakvere linnaga.
Projektijuht: Katrin Suursoo, tel +372 5660 8077, katrin@europroject.ee

Vihula Vallavalitsus „Võsu-Käsmu kergliiklustee“
Toetuse suurus 0,5 miljonit eurot
Toetuse abil on kavas: rajada kergliiklustee Käsmu ristmikust Võsu sadamani ja valgustus
kogu Võsu-Käsmu kergliiklusteele. Loodava ühenduse pikkus on ca 6 km.
Projektijuht: Anneli Kivisaar gsm: 5251127 e-mail:anneli.kivisaar@vihula.ee

Vinni Vallavalitsus „Vinni prioriteetsed kergliiklusteed“
Toetuse suurus 0,7 miljonit eurot
Toetuse abil on kavas: Ehitatakse ca 4 km pikkune kergliiklustee koos valgustusega Kakumäe
külast kuni Viru-Jaagupi alevikuni.
Projektijuht: Gustav Saar, telefon: 325 8660; e-post: gustav.saar@vinnivald.ee

Valgamaa
Turismiprojekt:
OÜ Sangaste Mõis „Mõisaajastu leiutiste külastuskeskuse „Avasta ja imesta!“ avamine
Sangaste mõisa ringtallis“
Toetuse suurus 2 miljonit eurot
Toetuse abil on kavas rajada mõisaajastu külastuskeskus „Avasta ja imesta!“. Keskus tutvustab
külastajale, kui leidlikud olid mõisaajastu elanikud, milliseid uusi lahendusi/tegevusi leiutati
ning kuhu need leiutised on tänaseks arenenud. Hoonesse ehitatakse ekspositsioonide ruumid,
neid teenindavad ruumid ning kujundatakse erinevad ekspositsioonid keskuse teemale
vastavalt. Hoone eripärane arhitektuur võimaldab luua ühe ainulaadseima ja omapäraseima
turismiobjekti kogu Eestis.
Projektijuht: Inga Tikk (projektijuht), 5323 4404, inga@sangastevv.ee; Heili Kalbri (OÜ
Sangaste Mõis juhatuse liige), 5307 2343, heilifreimanis@gmail.com

Linnakeskuste arendamise projektid:

Valga Linnavalitsus „Valga vanalinna (8. kvartali) rekonstrueerimine esinduslikuks
linnaruumiks“
Toetuse suurus 1,5 miljon eurot
Toetuse abil on kavas: Valga vanalinna rekonstrueerimine esinduslikuks linnaruumiks,
rajatakse esindusväljak ja rekonstrueeritakse väljakut ümbritsevad tänavad. Projektiga
muudetakse Valga kesklinn ettevõtjatele ja elanikele atraktiivsemaks.
Projektijuht: Aira Varblane, tel: 766 9964, aira.varblane@valgalv.ee

Tõrva Linnavalitsus „Tõrva linna keskväljaku rekonstrueerimine“
Toetuse suurus 1,2 miljon eurot
Toetuse abil on kavas: rekonstrueerida Tõrva keskväljak ja selle kõrval asuv Nooruse park.
Projektiga luuakse elanikele atraktiivne elukeskkond ning ettevõtlusaktiivsuse
suurendamiseks vajalik taristu.
Projektijuht: Maido Ruusmann tel: 7665311 e-mail:maido@torva.ee

Võrumaa
Turismiprojekt:
Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus „Novum Castrum - keskaja teemapark“
Toetuse suurus 1,5 miljon eurot.
Toetuse abil on kavas Vastseliina Piiskopilinnuses välja arendada “Novum Castrum
keskajateemapark”, mis keskendub eriomasele palverännusihtkoha loole keskaja foonil.
Ajaloo ja kultuuripärand, palverändurite lugu eksponeeritakse konserveeritava linnusekabeli
kohale loodavas kabelis ning rajatavas palverändurite majas, võimaldades pakkuda
külastajatele terviklikke, ainulaadseid elamus- ja tegevusprogramme.
Piirkonna inimestele ja ettevõtetele on olulised ka kompleksis loodavad 14 töökohta ning
atraktiivse külastuspõhjuse loomine piirkonda.
Projektijuht: Ivar Traagel, arendusdirektor, tel 509 6301, linnus@vastseliina.ee

Tööstus- ja ettevõtlusalade arendamise projekt:
Võru Linnavalitsus „Võrukivi tehnopargi 8 kinnistu soojavõrguga ühendamine“
Toetuse suurus 0,19 miljon eurot
Toetuse abil on kavas: rajada soojatrass, et tagada Võrukivi tehnopargi 8 kinnistu soojavõrguga
ühendamine.

Projektijuht: Kaire Kalk, arendusspetsialist, tel 785 0918, kaire.kalk@voru.ee

Linnakeskuste arendamise projekt:
Võru Linnavalitsus „Võru linna keskväljaku rajamine“
Toetuse suurus 2,7 miljon eurot
Toetuse abil on kavas: Projekti raames taastatakse Võru linna ajalooline linnasüda ning
rajatakse maakonna esindusväljak, mis hõlmab Seminari väljaku ja seda ümbritsevate
tänavate ala. Rajatav väljak saab olema multifunktsionaalne külastus- ja ajaveetmiskoht.
Projektijuht: Tiina Hallimäe, tel 785 0922, tiina.hallimae@voru.ee

Keskus-tagamaa ühenduste arendamise projekt:
Võru Linnavalitsus „Võru linna ja selle lähiümbruse töökohtadele ja teenustele parema
ligipääsu tagamine“
Toetuse suurus 1,27 miljon eurot
Toetuse abil on kavas: tagada Võru linna ja seda ümbritseva valla elanikele parem ligipääs
teenustele ja töökohtadele. Projekti tulemusel ühendatakse Parksepa, Väimela, Kose ja Kubija
piirkonnad linnasüdamega. Rajatakse 4 ühenduslõiku (linnapiir - linnasüda; Tartu tn Luha tn
vaheline ala; Jüri tn Pika tn vaheline ala, Valga mnt laululava/LõunaEesti haigla vaheline ala).
Projektijuht: Tiina Hallimäe, tel 785 0922, tiina.hallimae@voru.ee

