
Nr Taotleja ja kontaktisik Projekti nimi Hinne Tegevuse 

summa 

Toetus Projekti sisu 

1 WESTM OÜ Mehhaniseeritud 

Õunakorjaja 

3,68 20475.75  8190.3  Mehhaniseeritud õunakorjaja soetus ettevõtte enda aedadest 

õunte korjamiseks, ka õunte korjamise teenuse pakkumine 

teistele aedadele. Õunad realiseeritakse Saaremaa ettevõttele Öun 

Drinks, Öselwise jt 

2 Tuiu OÜ Toidukoha rajamine 

Laadlasse 

3,67 6312 2524.8 Sõrves toimetava Küülikuküla loomapargile lisandväärtuse 

andmine - Laadlasse seltsimajja ruumidesse toidukoha rajamine 

ja selleks vajaliku inventari soetamine. 

3 CURA OÜ Muhu toit ja jook! 3,57 107636.04  43054.41  Piiri külas asuva hoone renoveerimine. Eesmärgiga renoveerida 

see liha töötlemisele sobivaks ning ehitada jahutuskambrid, et 

töödelda kütitud uluki rümpasid teenusena jahimehele. Hoone 

teise ossa planeeritakse ruumid jookide (mahl, siider, õlu) 

tootmiseks ja ladustamiseks ning õunamahla pressimise teenuse 

pakkumiseks. 

4 OSAÜHING LIISE TALU 

RUHNU SAAREL 

Külmutamine ja 

säilitamine 

3,54 9166.7 3666.68 Ruhnu ettevõte soetab jahutuskapi ja sügavkülmkambri tooraine 

ja toodangu korrektse, kvaliteetse ja süsteemse hoiustamise 

tagamiseks. 

5 TULIPUNANE OÜ Pidula Wakepark III etapp 3,53 29564.59 11825.83 Pidulas asuva Wakepargi III etapp - veepealse seiklusraja kui ka 

kogu Baltikumi ainsa veepealse SlackLine raja rajamine. 

6 OSAÜHING E- LAUBE OÜ E-Laube 

tootmismahu tõstmine ja 

uute toodetega 

mitmekesistamine 

uuenenud 

turusituatsioonis 

3,38 70856.4  28342.56  Puidust aiamaju tootva ettevõtte seadmepargi täiustamine, uue 

PVC halli rajamine. 

7 VARIVERE TEHNOPARK OÜ Kaasaegse villimise, 

pakendamise, ladustamise 

ja logistikateenust 

osutava keskuse 

arendamine 

3,36 22825  9130  Sikassaare külas asuvasse tootmiskompleksi Saaremaa 

ettevõtjaid teenindava logistikakeskuse arendamiseks vajalike 

seadmete soetus - villimisseade, termokiletusliin ja kiletusseade. 



8-

10 

OÜ Taako Mobiilsete 

müügiseadmete 

soetamine Pihtla 

õlleköögile ja tähtsamate 

müügipunktide 

arendamine 

3,35 14293.01 5717.2 8 mobiilise õllejahuti soetamine tähtsamate edasimüüjate juurde 

ning 8 ühesuguse müügipunkti tähistava valgusreklaami/plafooni 

kujundamine ja soetamine. 

8-

10 

Pihtla RT OÜ Kütte- ja 

ventilatsioonisüsteemi 

rajamine 

3,35 14653 5861.2 Sõidukite remonti teostav ettevõte soovib parandada oma 

töötingimusi rajades õhk-vesi küttesüsteemi ning nõuetele 

vastava ventilatsioonisüsteemi. 

8-

10 

COMPOSITE PLUS OÜ Veebilehe tootmine 3,35 19000  7600  Ettevõte tegeleb jahtide, kaatrite ning teiste suuregabariidiliste 

klaasplastikust tootevormide.mudelite ja muude eritoodete 

valmistamisega. Toetusega soovib uuendada oma kodulehte , et 

suurendada konkurentsivõimet kaasajastatud elektroonilise 

turunduskanale kaudu eksportturgudel. 

11 Sume Green OÜ Sume Smuutisegude ja 

Rautsi Talu ühisprojekt 

3,34 8961.6 3584.64  Sume smuutisegude brändi tuntuse kasvatamisele suunatud 

tegevused - TV kampaaniad, Delfi veebireklaamid, lauarääkijad, 

pop-up telk jms. 

12 LAHHENTAGGE OÜ Tootmisvahendite 

soetamine tegevuse 

laiendamiseks ja 

mitmekesistamiseks 

3,33 40800 16320 Tegevuse laiendamiseks ja mitmekesistamiseks Lümanda vanas 

vallamajas asuvasse tootmishoonesse purkimise tootmisliini ja 

gaseerimistünni soetamine 

13 FITZPATRICKGALLERY OÜ Fitzpatrickgallery Oü 

sublimatsiooni- ja 

fototoodete teenuste 

mitmekesistamine ja 

laiendamine 

3,32 13500  5400 Seadmete seotus unikaalsete metallile trükitud fotode, köögi 

töötagapindade ja muude sublimatsioonitehnikas valmistatud 

toodete tootmiseks 

14 Kangrusselja Mõis OÜ  Saaremaa vahtramahl 3,3 19153.64 7427.76 Naturaalse mahe vahtramahla tootmisega alustamiseks vajalike 

seadmete soetamine 

15 Ösel Tubs OÜ Veebilehe tootmine 3,3 26750  10700 Ettevõte toodab klaasplastikust sisuga kümblustünne. Soovib 

arendada kodulehe koos e-poega, et keskenduda veebimüügile 

eelkõige ekspordiks ilma edasimüüjate vahenduseta. 



16 OÜ SAAREVÕRK Tootmiseks vajaliku 

diiselkütusel aurukatla 

väljavahetamine 

gaasiküttel aurukatla 

vastu 

3,28 81174 32469.6 Orissaares asuv ettevõte soovib toetusega asendada 40 aastat vana 

ja amortisserunud diisliga töötava aurukatla uue 

keskkonnasäästliku ja tööprotsessi kiirendava gaasiküttel töötava 

aurukatlaga. 

17 WILDFREAK OÜ Tööstuslikud seadmed 

kohalikust toorainest 

loodustoodete tootmiseks 

3,07 10698 4279.2 Sikassaare külas asuvasse Varivere Tehnoparki kaasaegsete 

tehnoloogiliste lahenduste loomine - platvormkaal-dosaatori ning 

etiketiprinteri soetamine eesmärgiga väikeettevõte koostöö 

loomiseks tervist toetavate toidulisandite ja loodustoodete 

tootmisel. 

18 SAARE HOTELLI VARADE 

OÜ 

Hotell Saaremaa 

reoveesüsteemi 

kaasajastamine 

3,04 31000  12400  Hotell Saaremaa territooriumil asuvate reoveemahutite 

konserveerimine ning vajalikud tegevused ja investeeringud 

liitumiseks valla kanalisatsiooni trassiga. 

 


