Euroraha annab ettevõtetele uue näo
 Tulivee keskus poleks
ilma Euroopa Liidu toetuseta see, mis ta praegu on − pisikese rannaküla terviklik turismiteenus. Tulivee turismikompleksi arendaja osaühing Trogar valiti sel neljapäeval Ida-Viru ettevõtluskonkursil aasta euroraha rakendajaks.
Esimese pääsukesena valmis
Liimala külas 2015. aastal
Purtse sadam, kaks aasta hiljem Tulivee restoran. Tänavu
kevadel täienes mereäärne
kompleks muuseumihoone-hotelli, välilava ning vaatetorniga.

Mitmest allikast
Ettevõtluskonkursi žürii
tõi võitja puhul välja, et Tulivee restoran pälvis oma loomisest alates suurt tähelepanu
ning on praeguseks söönud ennast paljude hea toidu ja kauni keskkonna huviliste südametesse. Tänavu laiendati Liimala teenuste paketti veelgi,
luues võimalused majutuseks
ning tutvumiseks salapiirituseveo ajalooga.
"Ettevõte suutis leida sobivad Euroopa Liidu toetuslahendused oma plaanide elluviimiseks. See on positiivseks
näiteks sellest, kuidas Euroopa Liidu toetuste abil arendada ettevõtlust ja külastuskeskkonda," tunnustas žürii.
Tulivee turismikompleksi arendajad Heigo ja Hannes Prits kinnitasid, et toetuste ning laenuraha kasutamine
on andnud ettevõtmistele teise jume ja kiiruse.
Arendust on jupikaupa rahastatud mitmest allikast. Peale omavahendite on kaasatud
Leaderi ja Euroopa Liidu tõukefondide toetust ning pangalaenu, millele saadi Euroopa
investeerimisfondi kaudu lisatagatis.
Viimane investeering ulatus üle 1,3 miljoni euro, millest ligi 467 000 eurot oli Euroopa Liidu regionaalarengu
fondi toetus. "Ilma toetuseta
poleks meil olnud julgust seda
investeeringut teha," tunnistas
Heigo Prits.
"Praegu on meie ettevõte täiesti teist nägu kui aasta
tagasi, sest ainult restoran ei
toimi. Ettevõte pole teist nägu
ainult välimuse mõttes, vaid
meie hooaeg on pikem, meie
töötajatel on suurem kindlus
ja neid on rohkem: sel suvel
andsime tööd korraga 22 inimesele. Ka kliendistruktuur
on täiesti teistsugune," lisas
ta.
Oluliselt on kasvanud korporatiivklientide osakaal.
"Kõik need üritused, mis
nõudsid kompleksteenust, olime varem sunnitud ära ütlema. Lisaks seminaridele ja
konverentsidele saab nüüd Tulivees korraldada suvepäevi,
pulmi ja muid pidusid.
Oleme ahelas üles roninud,
pakume majutust, toitlustust
ja kohapealset meelelahutust:
kontserte ja teatrietendusi. Lisaks müüme edasi teiste turis-

2017. aastal avatud Tulivee restoran sai tänavu kevadel naabriteks muuseumihoone-hotelli, välilava ning vaatetorni. Üks Tulivee turismikompleksi arendajaid Heigo Prits kinnitas, et ettevõte pole nüüd teist nägu mitte ainult välimuse mõttes, vaid hooaeg on pikem, töötajaid rohkem ja kliendistruktuur täiesti teistsugune.
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Euroopa Liidu toetusrahaga
saavutab eesmärke kiiremini

KAJA KREISMAN
Oleme küsinud seitse korda
toetusi eri asjade peale −
pangad annavad ju väga pika hambaga laenu.

miettevõtjate teenuseid, näiteks Purtse pruulikoja külastust ja Aidu veematka," rääkis
Hannes Prits.

Oma lugu jutustada
Ettevõtjatest vendade soov
ristata kaunis loodus ja moodne Eesti puitarhitektuur on täitunud. Lisaks on kohal oma lugu jutustada. See on salapiirituseveo lugu Soome keeluseaduse aastatel 1919-1932.
"Tänapäeval on hästi oluline narratiiv. Oleme vennaga
salapiiritusevedajate järeltulijad, pärit siitsamast külast
ja tahame tutvustada nii seda
kaunist piirkonda kui ka ühte erilist perioodi Eesti uuemast ajaloost," rääkis Hannes
Prits.
Talle üllatuseks on selgunud, et enamikule on piirituseveo teema kas täiesti tundmatu või teatakse sellest väga vähe. Kuigi salapiirituseveo tipphetkel oli selles valdkonnas hõivatud umbes 50 000
inimest ja mõju majandusele
oli väga suur, ligemale 5 protsenti sisemajanduse kogutoodangust.
"Sellel on ka olulised mõjud
Eesti kirjandusele ja arhitek-

Eesti kaubandus-tööstuskoja Jõhvi esinduse ja Europe Directi
Jõhvi teabekeskuse juhataja MARGUS ILMJÄRV:
"Euroopa Liidu toetused annavad võimaluse saavutada püstitatud
eesmärke kiiremini, aga nende kasutamine paneb ettevõtja õlgadele ka suure vastutuse. See on põhjus, miks Eesti kaubandus-tööstuskoda ja Europe Directi Jõhvi teabekeskus on otsustanud tunnustada neid Ida-Viru ettevõtteid, kes selle vastutuse on võtnud ja ka
häid tulemusi saavutanud."
tuurile. Meie asi on see esile
tuua ja natukene meelde tuletada. Kindlasti ei konkureeri
me ühegi suure muuseumiga,
aga soovime, et inimesel jääks
sellest kohast mingi mälestus,"
ütles Heigo Prits.
Inimeste mällu on võimalik jääda ka ainult majutusteenust pakkudes, kui teha seda
väga hästi. Ettevõtluskonkursi aasta euroraha rakendaja
nominent osaühing Valdus on
seda Tuhamäe hosteliga suutnud − preemiaks on hulk püsikliente.
2013. aastal avatud Tuhamäe hosteli peamaja mahutab
32 külastajat. Selle aasta alguses valmis eraldi puhkemaja,
kuhu mahub mugavalt ööbima
kuni kümme inimest.
"Lisaks majutusele oleme püüdnud klientide elu
ka hosteli ümbruses mugavamaks muuta. Oleme paigldanud laste mänguväljaku,
liivakastid, grilliplatsi, tünnisauna ja selle aasta mais
valmis asfalteeritud parkla,"
rääkis Tuhamäe hosteli juht
Kaja Kreisman.
Ilma Leaderi toetuseta
oleks see kõik sündimata jäänud, kinnitas ta. "Oleme küsinud seitse korda toetusi eri asjade peale − pangad annavad
ju väga pika hambaga laenu.
Praegu ehitame teist puhke-

maja, mis saab talvehooajaks
valmis, ja on juba ette välja
müüdud."

Edukas hooaeg
Kreismani sõnul on andnud
julgust laienemiseks asjaolu,
et viimane hooaeg on olnud väga edukas.
"See on esimene hooaeg,
kus me ei ole pidanud oma
isiklikku raha peale maksma,
et pangalaenu tasuda. Ettevõte on küll kogu aeg teeninud
kasumit, me oleme maksnud
meie tingimustes korralikku
palku, aga siiani oleme pangalaenu tagastust kompenseerinud oma teistest ettevõtetest
saadud dividendidega."
Kreismani sõnul pole majutuskoha edu otseselt seotud
Kiviõli seikluskeskuse suviste atraktsioonide valmimisega, sest suvehooajal täituvad
voodikohad niikuinii.
"Kõige keerulisem on olnud
hostelit täita kevadel ja sügisel ning kui me seda osaliselt
suudame, oleme õnnega koos,
sest me ei vea end välja kolme talve- ja kahe suvekuu najal. Kevade eest tänan [Aidu
tuulepargi rajajaid] Sõnajalgu, kes igati toetavad kohalikku ettevõtlust. Teiseks oleme
nende aastatega korjanud piisava kliendibaasi ja kui meil
varem peatunud ettevõttel on

Ida-Virumaal objekt, siis isegi kui see asub Jõhvis, ööbitakse teinekord meie juures.
Sest meil on turvaline ja hea
teenindus."
Lisaks tööreisijatele aitavad madalhooaega üle elada
Malta ja Itaalia jahimehed.
"Natukene on tunda andnud
ka RMK matkarada, sest meile satub nüüd ka seljakotireisijaid. Lastekodud on meie püsikliendid, kellele teeme erihindu. Ühesõnaga üritame saada kõiki kliendigruppe," rääkis
Kreisman.

Investeeringud
masinaparki
Leaderi toetuste abil on arenenud ka aasta euroraha rakendaja teine nominent − Jõhvi köögimööblitootja osaühing
Mööbliexpert Grupp. Nüüdisaegsed seadmed võimaldavad
ettevõttel oma tootmist mitmekesistada ja tootmismahtusid kasvatada.
Mööbliexpert Grupi põhitoodang on eritellimusel köögimööbel ja liuguksed. Ettevõtte esindaja Katrin Helstein
kinnitas, et mööbliettevõttele
on iseloomulikud pidev tootearendus ja tehnoloogilised
uuendused.
"Meie põhitoodanguks on
köögimööbel ja garderoobid
vastavalt kliendi soovidele.

KATRIN HELSTEIN
Võtsime vastu otsuse investeerida kõige nüüdisaegsemasse tootmistehnoloogiasse, et tagada kiirus, kvaliteet
ja kliendi rahulolu.
Teeme kliendile köögi valmis
algusest lõpuni, alates mõõtmisest kuni paigalduseni. Võtsime vastu otsuse investeerida
kõige nüüdisaegsemasse tootmistehnoloogiasse, et tagada
kiirus, kvaliteet ja kliendi rahulolu."
CNC-töötlemiskeskusega
saab teha selliseid operatsioone nagu freesimine, vertikaalne ja horisontaalne puurimine
ning soone saagimine. Varem
osteti neid töid teenusena mujalt sisse.
"CNC-töötlemiskeskus on
nüüdseks täie rauaga tööle pandud. Teine Leaderi toetus läheb vaakumpressi soetamiseks. Sellega saame hakata katma uksi PVC-kilega, mida praegu tellime Lätist. Kui
hakkame seda tulevikus ise tegema, saame suurendada tootmismahtu ja luua juurde töökohti," rääkis Helstein.
Tema kinnitusel on eurotoetused olnud ettevõtte arendamisel suureks abiks. "Tänu
sellele oleme suutnud töötingimusi parandada. Kui oleks
pidanud seadmed täielikult ise
soetama, poleks saanud nii palju töökeskkonda panustada."
SIRLE SOMMER-KALDA

