Arenduskojale LEADER taotluste 2018. aasta vastuvõtuvoorudesse
esitatud rahastatud toetuse taotluste tulemuste teavitus

MEEDE 1.1.
1. OÜ Adami Turismitalu
Projekt “Adami Turismitalu renoveerimistööde teostamine”
Maksumus: 11 584 eurot
Toetus: 6 950 eurot
Omafinantseering: 4 634 eurot
Eesmärk: Turismitalu pakub majutusteenust. Talu asub mere ja ürgmetsa piiril, võimalik
on läbi viia pikki ja teraapilisi jalgsi- ja rattamatkasid. Liigirohke heinamaa ja
looduskaitsealune Vainupea jõgi on hindamatu väärtusega puhkajale. Hooajaliselt on
saanud ettevõte kasutada kohalikke elanikke marja ja seene korjamisel, kalapüügil ning
mahe aed- ja köögivilja, mee ja munade ostmisel. Tegemist on pereettevõttega. Toetusest
soovib OÜ Adami Turismitalu rekonstrueerida külalistemaja ja aiamaja, mis annab laiemad
võimalused ning potentsiaali külastuskeskkonna kasutamiseks.
2. Hara Sadam OÜ
Projekt “Torukämpingute ostmine”
Maksumus: 18 400 eurot
Toetus: 11 040 eurot
Omafinantseering: 7 360 eurot
Eesmärk: Majutusteenuse arendamisel on Hara Sadam OÜ võimeline välja arendama
militaar-merepargi, mis pikendab külaliste külastusaega, suurendavad piirkonna
populaarsust ja atraktiivsust. See kõik on plaanis lähima 5 aasta perspektiivis. Kõikide
kavandatud teenuste järgi on piirkonnas, Eestis ning ka naaberriikides nõudlus olemas
ning turul kohalikul turul praktiliselt puudub konkurents. Peamiseks probleemiks, mis
takistab Hara sadamas majutusteenuse ning seeläbi ka teiste teenuste pakkumist, on
majutusmajakeste puudumine, kus kliendid saaksid ööbida ning võtta osa erinevatest
atraktsioonidest. Probleem ilmneb just kaugemalt tulevate külaliste puhul. Käesoleva
projekti konkreetseks eesmärgiks on soetada Hara sadamasse 8 kämpingut (vaatega
merele), et sadam oleks atraktiivne ka kaugemalt tulevate külaliste jaoks.
3. Hatiko Grupp OÜ
Projekt “Toolse Puhkeküla saunahoone ehitamine”
Makusmus: 49 992 eurot
Toetus: 22 496 eurot
Omafinantseering: 27 496 eurot
Eesmärk: Ettevõtte eesmärgiks on aastaks 2022 korrastada Toolse Puhkeküla kompleksi
kuuluvad hooned ja rajatised ning anda neile väärtus läbi samas aastaringselt pakutavate
teenuste. Käesoleva projekti raames on kavas ehitada olemasoleva saunahoone asemele
uus ja kaasaja nõuetele vastav saunahoone ning hakata pakkuma tunnisauna teenust.
Projekti tulemusena luuakse üks uus töökoht.
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MEEDE 1.2
1. Brek OÜ
Projekt “Kantmasina ostmine”
Maksumus: 79 494 eurot
Toetus: 47 697 eurot
Omafinantseering: 31 797 eurot
Eesmärk: Brek OÜ põhitegevusalaks on metalluste, -akende ja -konstruktsioonide
tootmine, hooldus ja paigaldus. Tootmise laiendamise eesmärgil soetati Lääne-Viru
maakonnas Kadrina vallas Kihlevere külas asuv Kihlevere sigala, mis on ümber muudetud
potentsiaalseks tootmishooneks. LEADER meetmest taotletava toetuse abil on plaanis
soetada tootmise kvaliteedi ja kiiruse tõstmiseks vajalik kantmasin. Uue innovaatilise
kantmasinaga tõuseb ettevõtte tootmiskiirus kordades, kuna uus kantmasin töötab vanast
7 korda kiiremini. Veel paraneb uue masinaga ka toodete lõppkvaliteed. Kui hetkel peavad
töötajad kantmasina igas etapis pidevalt osalema, siis uuel masinal on graafiline kuvar ning
on tehnoloogiliselt tunduvalt võimekam (näiteks suudab masin ennast reguleerida
skaneeritud triipkoodi järgi).
2. Moe Krog OÜ
Projekt “Toitlustuskoha sisustuse ostmine”
Maksumus: 19 909 eurot
Toetus: 11 945 eurot
Omafinantseering: 7 964 eurot
Eesmärk: Hoone on igati sobilik toitlustusteenuse pakkumiseks antud piirkonnas. Selleks,
et hakata hoones toitlustusteenust pakkuma, on vaja mööblit, kuna hetkel seisab hoone
kasutuseta ning vajalikud mööbliesemed puuduvad. Olemas on kaasaegne kütte- ja
ventilatsioonisüsteem. Hoonele on tagatud hea ligipääs ning asub looduskaunis kohas.
Toitlustusteenust on plaanis hakata pakkuma 2019. aasta esimeses pooles. Leader
meetmest taotletava toetuse abil on plaanis seotada teenuse osutamiseks vajalik mööbel.
3. Pinnaseehitus OÜ
Projekt “Pinnaseehitus OÜ ekskavaatorile pöördpea ja 3D-masinjuhtimise süsteemi
soetamine”
Maksumus: 54 527 eurot
Toetus: 32 716 eurot
Omafinantseering: 21 811 eurot
Eesmärk: Pinnaseehitus OÜ on tegutsenud peaaegu 6 aastat, tegevusalaks muud kaeve- ja
mullatööd. Pinnaseehitus OÜ tegevuse ja käesoleva projekti üldeesmärk on tõsta ettevõtte
konkurentsivõimet, käivet ja kasumlikkust. Tänaseks on saabunud olukord, kus ettevõte
soovib tegevust laiendada. Palgata tööle üks lisanduv töötaja ja soetada uusi kaasaegseid ja
uudseid seadmeid, et tellimusi efektiivsemalt täita. Soovime teenust pakkuda uuenduslikke
tehnoloogilisi lahendusi kasutades. Vajame Leader toetuse abi, et soetada olemasolevale
ekskavaatorile pöördpea ning 3D-süsteem. Meile teadaolevalt oleks Pinnaseehitus OÜ
ainus pöördpea ja 3D-süsteemi ekskavaatoril koos kasutav ettevõte Eestis.
4. OÜ Veinimõisinik
Projekt “Valgejõe Veinivilla köögiseadmed”
Maksumus: 12 714 eurot
Toetus: 7 628 eurot
Omafinantseering: 5 086 eurot
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Eesmärk: Pakkuda külastajatele mitmekesist toodete ja teenuste valikut, võimalust osutada
kliendile “kõik-ühest-kohast” teenust: huvitegevust veinitalu külastamise näol,
degustatsiooni, seminariruumi kasutust ja toitlustamist. Vähendada talu sõltuvust turismi
sesoonsusest ja leida tegevust madalhooajaks – seminarituristid, kokanduskursused.
Suurimaks probleemiks on köök, mis on mõeldud vaid oma pere vajadusi rahuldama, kuid
firma külastajate vastuvõtu võime suureneb ja vaja on professionaalsemaid köögiseadmeid
ja teavitatud köögi luba. LEADER rahadega soetatavate seadmete ja köögimööbliga on
kavas sisse seada teavitatud köök, kus valmistada toitu seminaridel osalejatele,
veinituristide gruppidele ja korraldada spetsiifilisi kokanduskursusi.
5. OÜ Indsalu
Projekt “Pruuna mõisa peahoone elektrisüsteemi rekonstrueerimine”
Maksumus: 10 000 eurot
Toetus: 6 000 eurot
Omafinantseering: 4 000 eurot
Eesmärk: Indsalu OÜ põhitegevusalaks on vanurite ja puuetega inimeste
hoolekandeasutuste tegevus. Ettevõttele kuulub Männiku pansionaat Aa külas Lüganuse
vallas Ida-Virumaal. Tegevuse laiendamise eesmärgil soetati Lääne-Viru maakonnas Tapa
vallas Tõõrakõrve külas asuv Pruuna mõisa kompleks, kus viimati tegutses Lehtse
põhikool. Hoone on osaliselt renoveeritud (vahetatud katus ja paigaldatud uued aknad) ja
igati sobilik sotsiaalhoolekandeteenuste arendamiseks antud piirkonnas. Endisel
mõisahoonel ei ole muinsuskaitse poolt kehtestatud piiranguid. Vaja on teha ümberehitusi
hoone siseruumides: ehitada välja kaasaegne elektrisüsteem, kütte-, ventilatsiooni-, vee- ja
kanalisatsioonisüsteem, turvasüsteem (ATS, õekutsumise süsteem, jms), vahetada
siseuksed, katuseaknad, remontida põrandad, seinad ja laed ning soetada sisustus.
Kinnistule on tagatud hea ligipääs ja hoonet ümbritseb suur park. Kompleksi hulka kuulub
ka kõrvalhoone, kuhu on võimalik edaspidi ettevõtet laiendada ja luua lisa hoolduskohti.
Toetusest rekonstrueeritakse hoone elektrisüsteem.
6. Moe Saetööstus OÜ
Projekt “Järkamissaeliin SW-500 soetamine”
Maksumus: 25 356 eurot
Toetus: 15 214 eurot
Omafinantseering: 10 142 eurot
Eesmärk: Üldine eesmärk on suurendada ettevõtte käivet iga aasta vähemalt 5-10
protsenti, suurendada valmistoodangu nomenklatuuri ja vähendada tooraine raiskamist.
Konkreetne eesmärk Leader meetmega finantseeritaval projektil on tootmiskulude
vähendamine aastas kuni 10000 eurot, kahe uue tootegrupi lisandumine ja müügitulu
tõstmine 3-5 protsenti. Ettevõte toodab põhitoodanguna madalakvaliteedilist saematerjali.
Projekti käigus soetatakse järkamissaeliin SW-500, mis koosneb järkamissaest SW-500,
rullteedest ja mõõdupiirajast.
7. OÜ Migar Ehitus
Projekt “Pihla Puhkeküla heakorra tehnika ostmine”
Maksumus: 17 555 eurot
Toetus: 8 799 eurot
Omafinantseering: 8 756 eurot
Eesmärk: Taastada vana talukompleks ja arendada välja üks erakordne ning ainulaadne
puhke- ning vaba aja veetmise keskus. OÜ Migar Ehitus on juba algust teinud metsaaluse
korrastamisega, kuid vastava tehnika puudumine teeb selle keeruliseks ja ajakulukaks.
Seega väga palju aitaks kaasa vastupidava ja asjakohase hooldustehnika olemasolu.
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Tänaseks on taastatud vanad kuivenduskraavid, korrastatud tiigid, mille otstarbeks on
koostatud kraavide rekonstrueerimise projekt OÜ Projekteerimiskeskuse poolt, samas on
puhastatud maa-ala võsast ja välja juuritud kännud. Puhtana tuleb hoida kraavid ja truubid,
et meri ei ummistaks kraavi suuet ning ei tekiks metsaalal üleujutust. Hetkel on pooleli
välja juuritud kändude likvideerimine. Eemaldamist vajavad ohtlikud ja tuulemurtud puud.
Hooldatavat territooriumi suurus on 6ha ja seda kõike tuleb korras hoida aastaringselt.
Tehnika soetamiseks on esitatud taotlus LEADER meetmele.

MEEDE 2.1.
1. Kuusalu Vallavalitsus
Projekt “Välijõusaalide rajamine Kuusalu ja Rehatse külla”
Maksumus: 17 116 eurot
Toetus: 13 692 eurot
Omafinantseering: 3 424 eurot
Eesmärk: Projekti eesmärk on parandada ja mitmekesistada välitingimustes sportimise
võimalusi Kuusalu keskkooli juures ning Rehatse terviseradadel. Elukohalähedased ja
kaasaegsete rajatistega sportimise kohad ning mitmekesised sportimise võimalused
tõstavad eeldatavalt sportimisaktiivsust ning seeläbi paraneb elanike elukvaliteet ja
piirkonna atraktiivsus. Projekti raames rajatakse 2 kaasaegsete ja mitmekülgset treenimist
võimaldavate seadmetega välijõusaali. Terviseliikumise professionaalide poolt
väljatöötatud seadmed sobivad kasutamiseks erineva ettevalmistuse ja võimekusega ning
igas eas (lapsed, täiskasvanud ja eakad) inimestele. Projektiga soetatud vara paigaldatakse
avalikus kasutuses olevatele kinnistutele ning seda on võimalik tasuta kasutada kõigil
soovijatel. Projekt loob lisandväärtuse KOVi ülalpidamisel olevale Kuusalu keskkoolile
ning Rehatse külas paiknevatele Rehatse terviseradadele.
2. MTÜ Vihasoo Kultuuriselts
Projekt “Vihasoo Rahvamaja akende vahetus ning põrandate renoveerimine eesruumis ja
garderoobis.”
Maksumus: 21 510 eurot
Toetus: 17 208 eurot
Omafinantseering: 4 302 eurot
Eesmärk: Projekti tulemusena saab parandatud Vihasoo rahvamaja soojapidavust ning
maja saab ühtlasi ka esteetilisemaks ja kaasaegsemaks. Vihasoo rahvamaja on huvilistele
rohkem avatud ning suudab pakkuda mitmekülgsemat kultuuri- ja huvitegevust. Läbi selle
suureneb kogukondlik ühtsustunne ja noorte kaasatus. Vihasoo rahvamajas käib vilgas
seltsitegevus ja seni toimunud üritustel on olnud palju osalejaid sõltumata vanusest,
kultuurilisest taustast ja sotsiaalsest kindlustatusest. MTÜ uue juhatuse liikmete peamine
eesmärk on teha rahvamaja kogukonnale veel rohkem avatuks ning õdus, soe ja hubane
kaasajastatud, tänapäevane hoone aitab sellele kindlasti väga palju kaasa.

3. MTÜ Viinistu Külaselts
Projekt “Viinistu Rahvamaja ühe ruumi rekonstrueerimine”
Maksumus: 24 976 eurot
Toetus: 19 981 eurot
Omafinantseering: 4 995 eurot
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Eesmärk: Antud projekti raames rekonstrueeritakse üks Viinistu Rahvamaja siseruumidest
külamuuseumi tarbeks. Viinistu Rahvamaja on ainuke rahvamaja, kus on edendatud
rahvuslikku kultuuri ja hoitud kohalikku rahvapärandit Pärispea poolsaarel juba 100
aastat. Siin asuvad Kuusalu valla viis küla, Suurpea, Pärispea, Viinistu, Turbuneeme ja
Kasispea, Viinistu Rahvamaja ehitati 1918 aastal ning avati 1918 aasta oktoobris. Viinistu
Külaseltsi hallata on peale rahvamaja ka Viinistu Külamuuseum, kuhu kuuluvad paljud
Eestis vanimad säilinud eksponaadid kalurikülast. Hetkel on muuseumi varad ladustatud
eramajja. Viinistu Rahvamaja siseruumide eelprojekt näeb rahvamajas ette ruumid
külamuuseumile ja ka Viinistu raamatukogule. Hetkel on võimalik rekonstrueerida üks
muuseumi jaoks mõeldud ruumidest. Rekonstrueerimise tulemusena on võimalik
muuseumi varad paigutada sinna, kus on eksponaatide hoidmiseks loodud kõik tingimused
ja turvalisus.
4. MTÜ Virve Külaselts
Projekt “Virve külaplatsi vabaõhulava rajamine”
Maksumus: 41 056 eurot
Toetus: 20 528 eurot
Omafinantseering: 20 528 eurot
Eesmärk: on Kuusalu valla Virve küla kogukonna igas eas liikmetele, nende külalistele ja
turistidele ühistegevust soodustava Virve külaplatsil vabaõhulava (lava, tantsuplats,
kogukonnaruum) rajamine, aidates sellega oluliselt kaasa kogukonna initsiatiivi, aktiivsuse
ja hoolivuse arendamisele, küla sotsiaalsele ja kultuurilisele arengule. Käesoleva projekti
käigus plaanitakse rajada vabaõhulava koos kogukonnaruumiga, aidates sellega oluliselt
kaasa külaplatsi terviklahendusele ning kaasaegsete tingimuste loomisele kogukonna
initsiatiivi, aktiivsuse ja hoolivuse hoidmiseks ning arenguks, küla ja laiema kogukonna
sotsiaalse ja kultuurilise arengu toetamiseks.
5. MTÜ Loksa Spordiklubi
Projekt “Suusaradade rajamis ja hooldustehnika soetaminne Loksa linna”
Maksumus: 23 100 eurot
Toetus: 13 882 eurot
Omafinantseering: 9 218 eurot
Eesmärk: Parandada sportimisvõimalusi Loksa linnas, tagada Loksa linna elanikele
korralikud suusarajad, et elanikud saaksid harrastada eesti ühte populaarsemat spordiala.
Konkurentsivõimelise ja kaasaegse sportimiskeskkonna tagamine Loksa linnas. Projekti
eesmärk on korralike suusaradade rajamine Loksa linna elanikele, selleks soetatakse
rajamasin koos vajalike lisaseadmetega.
MEEDE 3.1
1. MTÜ Moe Mõis
Projekt “Moe piiritusetehase peahoone ajaloolise torni taastamine”
Maksumus: 27 540 eurot
Toetus: 16 524 eurot
Omafinantseering: 11 016 eurot
Eesmärk: MTÜ Moe mõis asutati 04.12.2015. aastal. Ühingu eesmärgiks on Moe mõisa
säilitamine, kaitsmine ja hooldamine, selles sobiva keskkonna loomine ajaloo
väärtustamiseks, enesearenduseks ja loovateks tegevusteks ning seeläbi kohaliku elu-,
külastus- ja looduskeskkonna arendamine ja piirkonna konkurentsivõime tõstmine. MTÜ
Moe Mõis eestvedamisel on olemasoleva muuseumi ning kasutusest välja langenud
mõisahoonete ja pargi baasil alustatud Eesti Alkoholi- ja Karastusjoogitööstuse Teemapark
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välja arendamist. Teemapargist kujuneb Lääne-Virumaa turisminduse säravaim objekt, mis
saab olulisimaks turistide piirkonda meelitajaks. Käesolev projekt on osa Eesti Alkoholi- ja
Karastusjoogitööstuse Teemapargi arendusest. Projekti üldiseks eesmärgiks on kohaliku
kultuuri- ja ajaloopärandi väärtustamine ning ajaloo- ja kultuuripärandi objekti
atraktiivsuse ja eksponeerimise suurendamine läbi selle parendamise. Projekti
konkreetseks eesmärgiks on taastada Moe piiritusevabriku tehasehoone ajalooline torn ja
eksponeerida seda Eesti Alkoholi- ja Karastusjoogitööstuse Teemapargi külastajatele.
2. EELK Ilumäe Kogudus
Projekt “Ilumäe kabeli ajaloolise oreli tuulesüsteemi restaureerimine”
Maksumus: 27 853 eurot
Toetus: 16 712 eurot
Omafinantseering: 11 141 eurot
Eesmärk: Käesolev projekt keskendub oreli kui tehnikamuistise tähtsustamisele.
Restaureerides orelile tuult andvad 19. sajandi keskpaigast pärinevad kiillõõtsad ja nende
toimimise, paigaldades neile õige iseloomuga tuult tootva ventilaatori ja taastades lõõtsasid
oreliga ühendava tuulekanalisüsteemi, saab panna oreli igapäevaseks tööks vajalikul moel
mängima. Lisaboonuseks on võimalus näidata kabelit külastavatele
ekskursioonigruppidele kordatehtud tehnikamälestusmärki – lõõtsatooli selles asuvate
kiillõõtsadega. Kogemus näitab, et oreli lõõtsa töö jälgimine pakub inimestele suurt huvi ja
„ahhaa-elamust“. Tavapäraselt on meie orelitel lõõts paigutatud orelikapi sisemusse,
mistõttu lõõtsa tegevust ei ole võimalik vaadelda. Ilumäe oreli lõõtsad pärinevad veel
varasemast ajastust, mil lõõtsad asusid oreli läheduses eraldi lõõtsatoolis ja olid seetõttu
kõrvalseisjale vaadeldavad.

3. Tapa Vallavalitsus
Projekt “Piirkonna eripära säilitamine ja arendamine raamatu "Tapa vald sõnas ja pildis"
näol”
Maksumus: 7 658 eurot
Toetus: 4 595 eurot
Omafinantseering: 3 063 eurot
Eesmärk: Projekti idee, on kokku koguda huvitavamad lood, pärimused, legendid ja ka
pildid Tapa valla 2 linnast, 3 alevist ja 55-st külast ja nad "rääkima panna" piirkonna
ajaloost. Tegemist on huvitava väljakutsega, aga ka koostööprojektiga, kus andmeid tuleb
koguda mitmete muuseumite ja muude arhiivide/organisatsioonide/inimeste varasalvest.
Tapa osas algne pildikogu on küll olemas, mõned legendid ka, kuid Tamsalu osas on see
veel avastamata, millega 2018. aasta kevadel hakkame tegelema, raamatu loodame välja
anda füüsilisel kujul 2019. aastal. Raamatul on tööpealkiri "Tapa vald sõnas ja pildis", mis
kindlasti veel võib muutuda. Eesti keelsed tekstid soovime tõlkida ka inglise keelde, et see
kõnetaks ka muus rahvusest inimesi.

4. Kadrina Vallavalitsus
Projekt “Kadrina kirikaia kabeli remonttööd”
Maksumus: 8 718 eurot
Toetus: 5 231 eurot
Omafinantseering: 3 487 eurot
Eesmärk: Kadrina kirikaia kabel kuulub kultuurimälestiste riiklikku registrisse numbriga
15662
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(https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15662)
ning on liigitatud ehitismälestiseks. Kadrina kirikaia kabel on ristkülikukujulise
põhiplaaniga viilkatusega ning paekivist seintega hoone. Katusekatteks punane katusekivi,
seinad krohvitud lubikrohviga, avatäited värvitud puidust. Kabeli seisukord vajab
säilimiseks remonttöid. Remonttööde käigus puhastatakse katus ning remonditakse
kahjustunud katuseosad. Vahetatakse välja äärelauad ja otsaviilu aken. Fassaadilt
eemaldatakse lahtine värv ning fassaad värvitakse üle. Paigaldatakse vihmaveesüsteemid,
et kaitsta hoonet edaspidiste veekahjustuste eest. Remonditakse ja värvitakse üle ka
väravad. Lisaks värvitakse üle ka krohvipinnad hoone seestpoolt.
5. MTÜ Lehtse Kultuuri Selts
Projekt “Raamat „Lehtse kool Pruuna mõisas 1919-2017"”
Maksumus: 8 630 eurot
Toetus: 5 178 eurot
Omafinantseering: 3 452 eurot
Eesmärk: Raamat käsitleb Lehtse kooli ajalugu Eesti Vabariigis, okupatsiooniaegadel ja
taasiseseisvunud Eestis. Uuritud on õpilaskonda, õpetajate tegevust, koolijuhatajate ja
direktorite elu ja tegevust. Lisatud on lõpetajate nimestikud aastakümnete kaupa. Kogutud
on mälestusi veel elavate pärandikandjate käest (lõpetajad 30ndatel ja 40ndatel), legende
koolist 20.saj algul, koostatud legendaarsete ja kauaaegsete õpetajate elulugusid, samuti
materjali nimekate ja tuntud lõpetanute edasise käekäigu kohta, endiste õpilaste mälestusi
koolivälise tegevuse kohta 20.sajandil (sport, isetegevus, rahvatants, näitlemine ja
etlemine, kooli üritused, aastapäevad, õpilasorganisatsioonid, laulupidudel osalemine),
haridus- ja fotodokumente erinevatest aegadest, 21.saj kooli traditsioonide seost eelmiste
aastakümnetega. Muuhulgas on kasutatud juba valminud kodu-uurimistöid ja perspektiivis
on selleks õpilasi veelgi kaasata. Kogutud materjali põhjal valmib raamat, mille maht on
252 lehekülge, 500 eksemplari ja kujundatud CD peal 100 pilti raamatute vahel.Nii
põhjaliku sisuga raamatut pole Lehtse kandi hariduselust veel välja antud. Materjali on
hakatud koguma ja töö jätkub vastavalt projekti tegevuse kirjeldusele. Raamat peab valmis
olema käesoleva aasta oktoobri kuuks, kus Lehtses tähistatakse 155 aastat selle piirkonna
hariduselu.
6. MTÜ Neeruti Selts
Projekt “Esimeses maailmasõjas ja Vabadussõjas langenute mälestussamba restaureeriminekonserveerimine.”
Maksumus: 17 640 eurot
Toetus: 6 760 eurot
Omafinantseering: 10 880 eurot
Eesmärk: Kadrina Vabadussõja mälestussammas on kultuurimälestiste riiklik registri järgi
liigitatud kui ajaloomälestis. Projekti käigus dokumenteeritakse mälestussamba
konserveerimine. Teostatakse mälestussamba ees- ja tagakülje dolomiidist osade ning
tähtede (ca 2500 tähemärki) restaureerimine.
MEEDE 3.2
1. MTÜ Loometöö
Projekt “Traditsiooniliste rahvariiete valmistamise õppetsükkel - 100 aastase Eesti Vabariigi
esindusriietus”
Maksumus: 10 008 eurot
Toetus: 9 008 eurot
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Omafinantseering: 1 000 eurot
Eesmärk: Jänedal on rahvariiete valmistamise huvilistele korraldatud õppetsükleid
traditsiooniliste rahvariiete valmistamiseks järjepidevalt alates 2003 aastast. Iga kord
uuele koosseisule. Õppetöö käigus valminud komplektide rohkus ja tehtud uuringud on
võimaldanud meie tegevuse „Ambla kihelkonna rahvariiete valmistamine” kanda Eesti
vaimse kultuuripärandi nimistusse. Algav koolitustsükkel kestab minimaalselt 2 aastat,
mille jooksul omandatakse kõik vajalikud teadmised ja tehnilised oskused ( muuseumis
esemete kopeerimine, lõigete konstrueerimine, tikkimine, õmblemine ja muud mis valitud
kostüümil vaja). Iga osaleja valib oma juurte järgi kostüümi, mille valmistamise käigus
professionaalsete õpetajate (RKK poolt pakutud õpetajad) käe all teeb valmis kostüümi.
Lõpetuseks koostab lõputöö oma komplektist ja esitleb kostüümi kursuse lõpus toimuval
avalikul üritusel. Õppetöö aluseks on Rahvakultuuri Keskuse poolt koostatud õppekava
ning lõpetanud saavad tunnistuse. Õppekava on seotud rahvarõivameistri 6. taseme
kutsestandardi kompetentsi B.2.1. Rahvarõivaste komplekteerimine ja üksikesemete
valmistamine saavutamisega. Nii valmistame ette inimesi, kes on võimelised valmistama
ise rahvariiete komplekte või nende üksikosi ja propageerima stiilseid traditsioonilisi Eesti
rahvariideid. Projektis on vaja kajastada ka õppevahendite, õpperaamatute jm.
hankimiseks vahendid. Jänedal toimuv rahvariiete valmistamise koolitus on kujunenud
üheks oluliseks taolist õpetust andvaks keskuseks maapiirkonnas, seda Tallinna, Tartu,
Pärnumaa ja Saaremaa kõrval. Õppetöö korraldamiseks on vajalikud transpordikulud, sest
tuleb käia muuseumides, esindajana Eesti rahvariiete teemalistel üritustel ja õpetajatele
hüvitada transpordikulud.
Ühisprojekti partnerid: Rahvakultuuri Keskus.
2. MTÜ Ökokuller
Projekt “LAHEMAA RING – Eesti vanim rahvuspark avab oma külad”
Maksumus: 11 090 eurot
Toetus: 9 981 eurot
Omafinantseering: 1 109 eurot
Eesmärk: Lahemaa rahvuspargi 50. sünnipäevaks teeb Lahemaa kogukond Eestimaale ja
selle külastajatele kingituse ning avab uue turismimarsruudi Lahemaa Ringi, mis läbib ja
tutvustab rahvuspargi külasid ja kultuuripärandit. Käesoleva projekti raames
korraldatakse turismimarsruudi väljatöötamiseks külades arutelud selle üle, mida
külastajatele pakkuda, ning töögrupi õppereis, tutvumaks sarnaste projektidega Eestis ja
Lätis. Töötatakse välja Lahemaa Ringi tutvustav koduleht ja kaart. 20 kohalikku läbivad
giidimise algkursuse ja hakkavad külade teejuhtideks. Külastajate huvi tekitamiseks
käiakse Lahemaa Ringi tutvustamas kahel turismimessil. Projekti uuenduslikkuseks on see,
et nii marsruudi tegemine kui elushoidmine on kogukondlik algatus. Projekt viiakse ellu
kohalike elanike, ettevõtjate ja omavalitsuste, Eesti Maaülikooli ning Keskkonnaameti kui
rahvuspargi haldaja ja RMK kui rahvuspargi külastustaristu haldaja laiaulatuslikus
koostöös. Projektiga kaasatakse Lahemaa elanikud kogukondlikku turismi. Selle tulemusel
suureneb kohalikel võimalus töötada kodus, mitmekesistub rahvuspargi külastajate
teenindamine, tõuseb piirkonna konkurentsieelis ja säilib kultuuripärand.
Ühisprojekti partnerid: MTÜ Juminda Poolsaare Selts.
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