Arenduskojale LEADER taotluste vastuvõtuvooru 7.–14 aprill 2016
esitatud toetuse taotluste tulemuste teavitus
MEEDE 2.1.
1. Mittetulundusühing Võhma Seltsimaja
Projekt “Võhma seltsimaja renoveerimistööde II etapp”
Maksumus: 83 264 eurot
Toetus: 49 958,40 eurot
Omafinantseering: 33 305,60 eurot
Eesmärk: Võhma seltsimaja renoveerimise II etapi eesmärgiks on kohaliku kogukonna aktiivsuse ja
hoolivuse suurendamine läbi omaalgatusliku tegevuse kogukonnale vajalike teenuste arendamisel
(seltsi ringide tegevus, ürituste läbiviimine, koolituste/huviringide toomine Võsuperest Võhmale,
kohaliku laada korraldamine jms). Projekti tegevustena viiakse läbi ehitustegevused.
2. MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts
Projekt “Kuusalu kogukonnale terviklik heli- ja valgustehnika lahendus Kuusalu rahvamajja”
Maksumus: 55 432,80 eurot
Toetus: 44 346, 24 eurot
Omafinantseering: 11 086, 56 eurot
Eesmärk: Läbi Kuusalu rahvamaja heli- ja valgustehnika seadmete uuendamise paraneb ja
mitmekesistub noorte huvitegevus Kuusalu vallas, pakkudes seeläbi uusi ja kaasaegseid
kvaliteetseid lava valgus- ja helitehnilisi lahendusi. Saab käivitada uusi põnevaid kultuuriüritusi nt.
plaanitav noorte räpivõistlus. Erinevate vanuseliste sihtgruppide omavaheline koostöö suureneb,
kuna rahvamaja kasutavad erinevad Kuusalu valla vabaühendused. Suureneb Kuusalu valla
atraktiivsus ja võimalus pakkuda kogukonnale erinevaid avalikke kultuuriüritusi. Kuusalu
rahvamajas tegutsevate huviringide igapäevane toimumine on tehniliselt kaasajastatud, mille läbi
paraneb huviringide kultuuriline tase ja võimalused.
MEEDE 2.2
1. Mittetulundusühing Vohnja Päikesekiir
Projekt “Vohnja vibu- ja loovuslaagri korraldamine”
Maksumus: 9231.50 eurot
Toetus: 6461.55 eurot
Omafinantseering: 2769.95 eurot
Projekti eesmärk on tutvustada maastikuvibulaskmist algajatele ja arendada edasijõudnuid
(Vohnja lastel on juba praegu maastikuvibulaskmise Eesti meistrivõistluste esimene , kolmas ja
neljas koht siselaskmises, pikkvibus ning MM VI koht plokkvibus); suurendada Vohnja küla
populaarsust; laiendada laste silmaringi ja süvendada sõprussuhteid läbi meeskonnatöö;
soodustada laste vaba-aja veetmist ja nende tervise edendamist värskes õhus; tunnustada laste
käsitööd ja isetegemislusti; tugevdada seltsitegevust, kohalike inimeste omaalgatust ja
organiseerimisvõimet.
Tegevused: Vohnja vibu -ja loovuslaager toimub Vohnja mõisas ja pargis, Vohnja külas, Kadrina
vallas suvel 2017, 2018, 2019, mille eesmärk on tutvustada maastikuvibulaskmist algajatele ja
arendada edasijõudnuid (Vohnja lastel on juba praegu maastikuvibulaskmise Eesti
meistrivõistluste esimene, kolmas ja neljas koht siselaskmises, pikkvibus ning MM VI koht
plokkvibus); Vohnja vibu- ja loovuslaager on mõeldud 7.-14. aastastele lastele, et suurendada
Vohnja küla populaarsust; laiendada laste silmaringi ja süvendada sõprussuhteid läbi
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meeskonnatöö; soodustada laste vaba-aja veetmist ja nende tervise edendamist värskes õhus;
tunnustada laste käsitööd ja isetegemislusti; tugevdada seltsitegevust, kohalike inimeste
omaalgatust ja organiseerimisvõimet. Kadrina ja Tapa vallast kellel on huvi maastikuvibulaskmise,
spordi, käsitöö-ja eneseväljenduse vastu. Projekti läbiviimisse kaasatud 7 inimest Vohnja külast ja
3 Kadrina vallast.
Ühisprojekti partner: MTÜ Virumaa Vibuklubi
2. Tapa Vallavalitsus
Projekt „Priit Pärna animafilmifestivali korraldamine läbi uute innovaatiliste lahenduste ja
animatsioonivaldkonna propageerimine maakohtades”
Maksumus: 12 120 eurot
Toetus: 10 000 eurot
Omafinantseering: 2 120 eurot
Eesmärk: Propageerida, arendada ja levitada maailmatasemel kunstanimatsiooni laste ja noorte
ning ka täiskasvanute seas Eestis ning Eesti animatsiooni propageerimine väljaspool Eestit.
Arendada inimestes loovat mõtlemist, kasvatada tolerantsust ja laiendada üldkultuurilises mõttes
inimeste silmaringi. Arendada maakinokultuuri: "hoida pildis" maakinod, tuua ja mitmekesistada
kultuurimajades kultuuriprogrammi festivalianimatsiooni näol ning propageerida digikino
vajalikkust ja selleks vajalikku tehnika soetamise toetamist omavalitsuste ja riigi koostööna
Tegevused: Priit Pärna animafestivali korraldamine 2016, 2017 ja 2018 aastal – reklaami
korraldamine, filmide hankimine, festivali korraldamine (militaaranimatsioonikoolitus, noorte
koolitus, laevaanimatsioon, militaaranaimatsioon, bussianimatsioon, filmide näitamine
kultuurimajades, festivali GALA korraldamine).
Ühisprojekti partner: MTÜ Tapa Linna Arengu Selts
3. Mittetulundusühing Kolgaküla Selts
Projekt “Kuusalu valla kogupereprojekt”
Maksumus: 12 660 eurot
Toetus: 9 490 eurot
Omafinantseering: 3 170 eurot
Eesmärk: Kuusalu valla kogupereprojekti eesmärgiks on kogukonna identiteedi ja aktiivsuse
suurenemine läbi kogukonnaliikmete ühtekuuluvustunde tõusu, erinevate põlvkondade kaasamise
ja vabaühenduste tihedama koostöö. Tegevused: Käesolev projekt on edasiarendus Kolgaküla
koguperepäevadest ja -maalilaagritest, Kiiu perepiknikutest ja Valgejõe spordipäevadest, millest
kõigist on saanud piirkonnale olulised traditsioonid. Uuenduseks on see, et nüüd tehakse
omavahel koostööd ning kaasatakse tegevuste ettevalmistusse ja läbiviimisse rohkem noori.
Tulemusena kasvab sündmuste kvaliteet ja tõuseb osalejate arv. Kahe aasta jooksul viiakse kolme
vabaühenduse eestvedamisel ja noori kaasates ellu 12 perepäeva, 4 kunstilaagrit ja 2 näitust.
Tegevuste jäädvustamiseks ostetakse fotoaparaat, mis jääb ka pärast projekti lõppu Kolgaküla
seltsi kasutusse.
Ühisprojekti partnerid: MTÜ Kiiu Arendus; MTÜ Valgejõe Seltsimaja
4. Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi
Projekt “Kadrina kogukonnale elamisväärsem keskkond”
Maksumus: 55 78.55 eurot
Toetus: 4 710 eurot
Omafinantseering: 868.55 eurot
Eesmärgiks on suurendada Kadrina valla inimeste aktiivsust, tugevdada sotsiaalseid suhteid ja
koostööd. Kõik sellised klubiõhtud aitavad laiendada silmaringi, saada uusi kogemusi ja teadmisi.
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Lisaks aitab selline klubiõhtu meeldivalt ja kasulikult vaba aega veeta ning igapäevaellu vaheldust
tuua. Tegevused: Küünlavalgusõhtu „Ootus“ korraldamine (külas Tiina Mälberg ja muusikud);
klubiõhtu – kontsert ansambliga „Naised köögis“; jõulukroonide meisterdamise töötuba; 2päevane õpituba/koolitus „Vanade puitakende taastamine“; huvireisi korraldamine – Seidla tuulik
ja Paide Ajakeskus Wittenstein; naha töötoa korraldamine; 2-päevane õpituba/koolitus
„Vanamööbli restaureerimine“; 2-päevane õpituba/koolitus „Traditsiooniline lubikrohvimine
sisepindadel“.
Ühisprojekti partner: Kadrina Vallavalitsus
5. MTÜ Kuusalu Matkaselts
Projekt “Kuusalu külade kümnevõistlus 2016–2018”
Maksumus: 8 655 eurot
Toetus: 6 924 eurot
Omafinantseering: 1 731 eurot
Projekti (Kuusalu külade kümnevõistluse) eesmärgiks on tervislikke eluviiside propageerimine kõigi
elanikgruppide hulgas ning külade ja alevike elanike ärgitamine omavahelisele tihedamale
läbikäimisele ja koostööle, et tugevneksid kogukondlik identiteet ja ühtekuuluvustunne. Kui
piirkonna erinevate osade elanikud tunnevad üksteist paremini, siis suureneb ka kogukonnatunne
– inimesed teavad kes on kes ning oskavad vajadusel ka üksteise poole kas või abi saamiseks
pöörduda ning kasutavad sagedamini ka kohalikke teenuseid. Tegevused: Kuusalu külade
kümnevõistluse ettevalmine, planeerimine, teavitamine; läbiviimine; aruandluse, analüüsi
tegemine ja eelkokkulepete sõlmimine järgmiseks aastaks.(september-detsember).
Ühisprojekti partner: MTÜ Kiiu Arendus
6. Mittetulundusühing Wiru Swim
Projekt “Noorvetelpäästjate koolitus üldise turvatunde tagamiseks”
Maksumus: 19 748 eurot
Toetus: 9 388 eurot
Omafinantseering: 10 324 eurot
Konkreetseks eesmärgiks on selgitada noortele, missugused ohud võivad tekkida, kuidas abi
kutsuda ja kuidas ise abiks olla ning kõike seda praktikas läbi proovida, et konkreetse olukorra
puhul oleksid kinnistatud teadmised ja tegutsemisoskus. Sihtgrupi vajadused, mida antud projekt
aitab täita on see, et piirkonna lapsed ja noored vajavad usaldamist ning kaasamist, töö- ja
puhkelaagreid, kvaliteetset õppe- ja õpikeskonda ning häid professionaalseid pedagooge.
Tegevused: Hea ujumisoskusega lastele (on ujumisega tegelenud vähemalt 5 aastat) õpetatakse
hätta sattunud inimeste aitamiseks ja abistamiseks vajalikke oskusi, kuidas aidata hädasolijat
ennast ohtu seadmata. Projekti käigus viiakse läbi vetelpääste koolitused ning laagrid. Konkreetsed
tegevused: Koolituslaager Kadrinas – teemaks võimalikud ohud sisetingimustes, nende
ennetamine ja tegutsemine õnnetusjuhtumite korral. Teooria ja praktilised õppused. Esimene
välislaager Otepääl – teemaks võimalikud ohud välistingimustes, nende ennetamine ja
tegutsemine õnnetusjuhtumite korral. Teooria ja praktilised õppused. Teine koolituslaager
Kadrinas – teemaks päästmisviiside õppimine ning esmaabi andmine. Teooria ja praktilised
õppused. Teine välislaager Otepääl – teemaks vetelpäästjale vajalikud teadmised ja oskused.
Põhiliselt praktilised õppused.
Ühisprojekti partner: SA Kadrina Spordikeskus
7. Mittetulundusühing Kolga Arendus
Projekt “Flamenko ja Hispaania Kuusalus – Rosa Verde 10. juubeliaasta”
Maksumus: 23 248 eurot
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Toetus: 9 587.20 eurot
Omafinantseering: 13 660.80 eurot
Projekti eesmärgiks on tantsutrupi seltsingu asutamise 10-aastase sünnipäeva pidustused, mis
kulmineeruvad hispaania feriaga Kuusalus mais 2018. Tantsutrupi ning projekti kitsam eesmärk on
motiveerida oma liikmeid, areneda, saada paremateks tantsijateks ja esinejateks. Kogukonnale on
see võimalus avastada Hispaania kultuuri ja tantsu laiemalt, soovime tutvustada flamencokultuuri
massidele, populariseerida, end rohkem reklaamida ning näidata, et oleme ainulaadne trupp kogu
Eestis. Tegevused: 2017.a. sügisel (september-oktoober) flamenkotantsu kursused Sevillas
Hispaanias. Traditsiooniline kevadkontsert Kuusalus on plaanitud 2018 a. kevadel feria-stiilis.
Toimuvad Hispaania kultuuri ja flamenko (tants, muusika, laul) teemalised töötoad kogu päeva
vältel.
Ühisprojekti partner: Seltsing Rosa Verde
8. MTÜ Loksa Arenduskeskus
Projekt “Loksa noorte meedialaager”
Maksumus: 11 767.94 eurot
Toetus: 9 982 eurot
Omafinantseering: 1 785,94 eurot
Projekti eesmärgiks on leida väljundid erinevate noorte, erinevate kinnistunud mõjuga
meediaväljade avamiseks, et siis leida ühiseid arusaamu ja üksteise mõistmist suure, avatud,
mitmepalgelise ja ausa, demokraatliku, sõltumatu ühisosadega maailmapildi loomisel ja juba
sellistelt alustelt aktiviseerida ühtse kogukonna omaalgatuslikku tekkinud sünergiat paikonna
arengu potentsiaalina. Tegevused: Loksa Meedialaagri korraldamine
Ühisprojekti partner: Loksa Noortekeskus
9. MTÜ Neeruti Selts
Projekt “10 retke korraldamine”
Maksumus: 12 500 eurot
Toetus: 10 000 eurot
Omafinantseering: 2 500 eurot
Eesmärk: Pikkadel loodusretkedel ja huvireisidel on eesmärgiks suurendada kogukonna teadlikkust
piirkondade traditsioonidest, väärtustest, ajaloost, arengust, tänapäevast ja omapärast. Osalejad
saavad vaba aega veeta sportlik-kultuuriliselt, tervislikult, loodust ja kultuuriväärtusi kõrgelt
hindavalt ja ühtlasil säästvalt, mida ajendab loodusteadlik käitumismall. Erinevate paikade
külastamine suurendab sotsiaalseid suhteid eri piirkondade vahel, mille läbi kestab ja tugevneb eri
põlvkondade side, traditsioonidest ning kultuuriväärtustest lugupidamine. Eestimaa erinevaid
paiku külastades on eesmärgiks saada maksimaalset teavet, selleks tellitakse ka kogenud giidid ja
retkejuhid. Eriti suure efekti annab pikkadel retkedel liikumine kaasavõetud jalgratastel. See tagab
suurima elamuse paikadest ja suhtlemisest. Tegevused: Retkede korraldamine - Võrumaal Karula
Rahvuspark; Lääne-Virumaal Vihasoo – Hara; Tallinn – Raekoja plats ja Vanalinn; Saaremaa;
Tartumaal Elva linn, Tõravere; Tallinn – Pikk tn, Lai tn, Tornide väljak; Pärnumaal Kurese
maastikukaitseala; Tallinn – Vabaduse Väljak, Tõnismägi; Tallinn – Rottermanni kvartal, mere äär;
Läänemaa Kihnu saar.
Ühisprojekti partner: Kadrina Vallavalitsus
10. Mittetulundusühing Loksa Spordiklubi
Projekt “Ujumise algõpetuse kursused”
Maksumus: 11 350 eurot
Toetus: 9 080 eurot
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Omafinantseering: 2 270 eurot
Eesmärk: Tõsta elanike terviseteadlikkust, toetada tervislikke eluviise, mitmekesistada elanikkonna
tervistendavaid vabaajaveetmise võimalusi ja vähendada elanikkonna passiivsust, tekitada
inimestes harjumust tegeleda tervisespordiga, plaanis viia läbi ujumiskursused Loksa linna
elanikele. 2 aastat kestvate ujumiskursuste käigus viiakse osalejad kurssi ujumise algtõdedega,
õpetatakse erinevaid ujumistehnikaid. Tegevustena viiakse läbi ujumise algõpetuse kursused Loksa
ujulas.
Ühisprojekti partnerid: Loksa Linnavalitsus

5

MEEDE 3.1
1. Osaühing Jäneda Mõis
Projekt “1888. aastal ehitatud ajaloopärandi säilitamine ja väärtustamine”
Maksumus: 115 932.71 eurot
Toetus: 50 000 eurot
Omafinantseering: 65 932.71 eurot
Projekti tegevuse eesmärgiks on mõisakompleksi kuuluva ajaloo-ja kultuuripärandi säilitamise
eesmärgil Musta Täku Tallile uue soojustatud katuse paigaldamine. Tänu uuele katusele on ka
ettevõttel Jäneda Mõis OÜ võimalus jätkata senise tegevusega -Eesti maatoidu restorani tegevuse
arendamine. Hoonega on otseselt seotud 7 töökohta, aga kuna Jäneda Mõis OÜ kogu tegevus on
omavahel tihedalt seotud siis antud toitlustusega on seotud kogu ettevõtte 18 töötajat. Meie
korraldatud suurüritused - Aja- ja Lillepäevad toovad Jänedale ~15 000 inimest,- Talupäevad ~15
000 inimest, Sügislaat ~10 000 inimest. Investeeringu suurust kasusaaja kohta võime lugeda kokku
vähemalt 100 000 inimest aastas. Jäneda Mõis OÜ on tõestanud oma 16 tegevusaastaga, et on
suuteline haldama ja majandama hoonet ka edaspidi.
2. OÜ Old Victoria
Projekt “Viitna Kõrtsihoone katusekatte vahetamine”
Maksumus: 70 948 eurot
Toetus: 42 568 eurot
Omafinantseering: 28 380 eurot
Eesmärk: Viitna Kõrtsihoone on omataoliste seas vanemaid ja väärtuslikemaid Eestis säilinud
samalaadsetest kõrtsidest ning ühtlasi ka suurim puukõrts. Algne hoone oli ehitatud 1798-1802.
Kõrts põles 1989, taastati ligilähedase koopiana 1993. Katusekatteks olid algselt õled, hiljem
laastud. Praeguseks on laastukatus kehvas seisukorras ning katus tuleb vahetada. Katus laseb
sadevett läbi ning konstruktsioonides on juba niiskuskahjustuse jälgi ja mädanemise algeid. Meie
eesmärk on peatada edasine hoone lagunemine ning säilitada seda. Soovime taastada algse
rookatuse.
3. Kuusalu Vallavalitsus
Projekt “Kolga Muuseumi Pärandistuudio”
Maksumus: 7 133.62 eurot
Toetus: 4 280 eurot
Omafinantseering: 2 853.62 eurot
Projekti eesmärk on tuua ja jäädvustada läbi tänapäevase meedia rahvani rikkalikku Kuusalu
kihelkonna pärandit. Salvestada veel elavate inimeste mälestusi. Toimub kohalike inimeste
küsitlemine, arhiivides ning muuseumides oleva info kogumine millele toetudes koostame
küsimustikud intervjueeritavale esitamiseks. Küsimused puudutavad kohalikke ajaloosündmusi,
kohapärimusi, olulisi sündmusi ning inimese enda seost nendega. Kogume inimese enda käsutuses
olevat infomaterjali talude, maastike, meie paikkonnale oluliste ajalooliste isikute ja oluliste
sündmustega seotud materjale. Tegevused: Soetada stuudiovarustus mille südameks on
professionaalne videokaamera Camera Bundle JVC GY-HM200 koos võimsa arvuti Dell
Alienware15, tarkvara ADOBE PREMIERE PRO CC,MLP,ENG,1USER; heli Zoom H5 ja valgustusega.
Projekti heakskiitmisel on ka muuseumil, kui mäluasutusel innovaatiline lähenemine ajaloo
salvestamisel kaasaegsete vahenditega.
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4. Mittetulundusühing Kogukonnakeskus
Projekt “Muruniiduki soetamine mõisapargi korrashoiuks”
Maksumus: 5 195 eurot
Toetus: 3117 eurot
Omafinantseering: 2 078 eurot
Projekti ja MTÜ Kogukonnakeskus eesmärgiks on kohaliku kultuuripärandi väärtustamine,
taaselustamine, arendamine ja tutvustamine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi
tegevusi: kohaliku toidu pärandi väärtustamine, taaselustamine, arendamine ja tutvustamine;
kohaliku loodus- ja kohapärimuse väärtustamine ja tutvustamine; ökoinnovatsiooni rakendamine
kõigi tegevuste lõikes. Tegevused: muruniiduki ostmine, mille abil niita ca 1,5 ha suurust ebatasast
maad.
MEEDE 3.2
1. Kadrina Vallavalitsus
Projekt “Pärimus maastikul, maastik pärimuses”
Maksumus: 11 092 eurot
Toetus: 9 982 eurot
Omafinantseering: 1110 eurot
Käesolevas projektis taotletakse paljude omaalgatuslike ühistegemiste arengut läbi loova
tegelemise kodukohapärandiga, mille hulka kuulub omaloominguliste lugude kirjutamine, Kadrina
pärandkultuuri teemaliste lauamängude väljamõtlemine ning valmistamine, osalemine
interaktiivse kaardi koostamises, pärandkultuuriobjektide pildistamine ning nende kohta
arhiividest info otsimine, uurimistööde kirjutamine, mälestuste üleskirjutamine, Kadrina aleviku
maketi meisterdamine, ajarännakus osalemine, Kadrina kultuuriloolise lugemiku koostamine,
väljaandmine ja tutvustamine jpm. Käesoleva projekti meetme rakendamine aitab kaasa piirkonna
eripärade ja väärtuste teadvustamisele ning seeläbi säilimisele. Lisaväärtuseks on ka see, et
projektis osalejad mõistavad ennast kultuurikandjate ning selle edasiviijatena. Tegevused: Kadrina
kultuuriloolise lugemiku teise osa (“Pärimus maastikul, maastik pärimuses”) koostamine ja
väljaandmine. Kadrina maastikupärimuseteemalise lauamängu koostamine ja väljaandmine.
Interaktiivse kaardi loomine Kadrina valla territooriumil asuvate pärandkultuuriobjektide kohta.
Ajarännaku „Kadrina kooli avamise päev 1939. aastal“ ettevalmistamine ja läbiviimine. Kadrina
Keskkooli humanitaar-sotsiaalsuuna õpilastele maastikupärandi tundma õppimiseks õppe- ja
kogemuste vahetamise ekskursioonide korraldamine Eesti piirides, koolituste ja töötubade
läbiviimine.
Ühisprojekti partner: Kadrina Keskkool
2. Tapa Vallavalitsus
Projekt “Hea toidukultuuri propageerimine maakohtades läbi Tapa Vorstifestivali korraldamise”
Maksumus: 19 368 eurot
Toetus: 10 000 eurot
Omafinantseering: 9 368 eurot
Tapa Vorstifestival peaeesmärk on läbi ühistegevuse arendada erinevate valdkondade ja
huvigruppide (sh erinevate rahvuste) vahelist koostööd ning tõsta elanikkonna teadlikkust
kohalikust toidukultuurist. Mainekujunduslikult on Tapa Vorstifestivali teine suurim peaeesmärk
aidata kaasa Arenduskoja Leader piirkonnal end reklaamida toimeka piirkonnana. Väljakujunenud
festival toob iga-aastaselt Tapale tuhandeid hea toidukultuuri austajaid ja grillisõpru lisaks
Arenduskoja Leader piirkonnale ka üle terve Eesti. Tegevused: Tapa Vorstifestival VI korda 14.
augustil 2016, Tapa Vorstifestival VII 8. augustil 2017 ning Tapa Vorstifestival VIII toimub 11.
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augustil 2018 .
Ühisprojekti partner: MTÜ Terve Eesti Eest
3. Juminda Poolsaare Selts Mittetulundusühing
Projekt “„Kuusalu rannakiele sanastiku“ käsikirja valmimine ja toimetamine”
Makusmus: 7 370 eurot
Toetus: 6 633 eurot
Omafinantseering: 737 eurot
Projekti üldine eesmärk Kuusalu piirkonnale olulise kultuuripärandi- rannakeele e pohirannasäilitamine, elustamine, propageerimine, igapäevasuhtlusesse ja avalikku ruumi toomine,
tutvustamine väljapoole kogukonda, kaasates selleks Juminda ja Pärispea poolsaare kogukondade
liikmeid, kohalikke ettevõtjaid ja keeleteadlasi. Projekti eesmärk on trükivalmis „Kuusalu
rannakiele sanastiku“ käsikiri. Selleks on analüüsitud ja spetsialistidega konsulteeritud algmaterjal,
6000 sõnaartiklit moodustatud, EELexi keskkonda sisestatud ning sõnastik toimetatud. Projekt
valmib Kuusalu vallavalitsuse ja MTÜ Juminda Poolsaare Seltsi koostöös. Lisaks on kaasatud
Juminda ja Pärispea poolsaarte piirkondade elanikud.
Ühisprojekti partner: Kuusalu Vallavalitsus
4. MTÜ Loometöö
Projekt “Ajaloolise riietuse valmistamise õppimine ja propageerimine”
Maksumus: 9 881 eurot
Toetus: 7 909 eurot
Omafinantseering: 1 972 eurot
Eesmärk: Jänedal on toimunud ja toimuvad rahvariiete valmistamise koolitusi alates 2003.aastast.
Koolitused on avalikud. MTÜ Loometöö on kantud soodusnimekirja. Koolitused on saanud
nõutavaks, Soovitakse rohkem traditsioonilisi rahvariideid. Koolitustsükkel kestab minimaalselt
2aastat. Hetkel on alustatud uue koolitustsükliga, mis on vaja lõpule viia ja jätkata jälle uuega. See
koolitustsükkel haarab enda sisse kõikki vajalikke teadmiste ja tehniliste oskuste saamist.
(muuseumis esemete kopeerimine, lõigete konstrueerimine, tikkimine, õmblemine, vööde ja
paelte tegemine, seeliku kanga kudumine, niplispitsi tegemise õppimine ja veel mida kostüüm
nõuab). Iga osaleja valib oma juurte järgi kostüümi kus viib läbi kõik tööd kuni lõpliku valmimiseni
professionaalsete õpetajate käe all. Õppetsükli lõpuks koostab lõpetja lõputöö oma komplektist ja
esitleb kostüümi lõpuüritusel. Need nõuded täitnud osalejad saavad Rahvakultuuri keskuse
tunnistuse. Niplispitsi tegijatele seni saadud teadmistele täienduste saamiseks soovime korraldada
Soome Rauma musta pitsi nädala ajal õppeekskursiooni sinna. Õppeekskursiooniga soovime saada
kogemusi ja rahvusvahelisi suhteid.
Ühisprojekti partneri: Rahvakultuuri Keskus
5. MTÜ Neeruti Selts
Projekt “Muuseumitundide ja mööbli restaureerimise õpitubade korraldamine”
Maksumus: 3 890 eurot
Toetus: 3 339 eurot
Omafinantseering: 551 eurot
Eesmärk: Õpitubade eesmärgiks on suurendada kogukonna teadlikkust piirkondade
traditsioonidest, väärtustest, ajaloost, arengust, tänapäevast ja omapärast, samuti vana mööbli
traditsioonidest, väärtustest, ajaloost, arengust. Osalejad saavad vaba aega veeta kultuuriliselt,
ajaloolist pärimust ja kultuuriväärtusi kõrgelt hindavalt. Tegevused: väikemuuseumid ja vanavara –
12 õpitoas mitmesuguse vanavaraga lähemalt tutvumine. Vana mööbliga lähemalt tutvumine ja
selle restaureerimise juurde kuuluvate töövõtete õppimine on seatud samuti projekti eesmärgiks.
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Ühisprojekti partner: Kadrina Keskkool
6. Mittetulundusühing Ökokratt
Projekt “Kihelkonna noorte ETNO käsitöö ja kultuuripärandi visualiseerimise töötoad”
Maksumus: 9 243.94 eurot
Toetus: 8 235.69 eurot
Omafinantseering: 1 008 eurot
Eesmärk on noorte omaalgatuse, aktiivsuse, sotsiaalsete suhete ning koostöö tugevdamine
maapiirkonnas. Selleks taaselustada erinevate käsitööoskuste ja töövõtete levimist kaasates
tegevustesse asjatundjaid Eesti Rahva muuseumist ning erinevaid organisatsioone. Tegevused:
Sündmus viiakse läbi Kuusalu kiriku tähtpäeval - Lauritsapäeval - Kuusalu vallas Püha
Laurentsiusele pühendatud vabaõhuüritusel 12. augustil 2017. aastal. Tutvustatakse etno käsitöö
valmistamise traditsioone piirkonnas. Viiakse läbi käsitöö töötoad välitingimustes, kus külastajad
saavad praktiseerida enda oskusi ning panna oma käsi külge erinevates töötubades ning abi ja nõu
asjatundjatelt kohapeal. Pärandkultuuriobjektide tutvustamiseks ja lugude jäädvustamiseks
piirkonna elanikele loovad piirkonnanoored erinevaid filmižanreid kasutades
pärandkultuuriobjektidest visuaalseid lugusid. Töötoad pärandkultuuriobjektide lugude
jäädvustamiseks filmidena viiakse läbi Kiiu, Kuusalu ja Kolga Noortekeskustes oktoober 2016,
jaanuar 2017 ja märts 2017. Sündmuste kulminatsiooniks on 12. august 2017 Lauritsapäeval
(samal päeva toimub Rahvusvahelise Noorteaasta tähistamine) pärandkultuuriobjektide
visuaalsete filmilugude töötoad ja valminud visuaalsete lugude esitlemine avalikkusele. Valminud
filmid laetakse internetikeskkonda, et jätta need avalikku kasutusse kõikidele huvilistele ja
eeskujuks teistele piirkonna elanikele.
Ühisprojekti partner: Veljo Tormise Kultuuriselts
7. MTÜ Sääsküla Huviklubi
Projekt “Kohalik ajalugu teatrilaval”
Maksumus: 14 200 eurot
Toetus: 10 000 eurot
Omafinantseering: 4 200 eurot
Eesmärkideks on kohaliku ajaloo elav tutvustus. Lavastused jutustavad kohalikust ajaloost ja neid
mängitakse ajalooliselt olulistes asukohtades. Etenduste kavalehtedes avaldatakse sisu tutvustav
põhjalik uurimistöö. Etendused toimuvad ajalooliselt olulistes kohtades, kus asuvad muuseumid ja
muud vaatamisväärsused on rahvale avatud. Tegevused: Projekti käigus toome rahvani kohalike
harrastusnäitlejate osavõtul järgmised lavastused: 2016 sügis „Mees raamatust“. Lavastust
mängitakse Jäneda Pullitalliteatris. Näidend jutustab Lehtses elanud rahvakirjanik Raimond
Kaugveri elust tema enda teoste alusel. Lavastuses osalevad kohalikud harrastusnäitlejad ja
elukutseline näitleja peaosas. Etenduste ajal on avatud erinäitus Raimond Kaugverist ja tema
seostest Tapa vallaga Jäneda Muuseumis ja Raamatukogus. Valminud on buklett Raimond
Kaugverist. 2017 sügis „Kuhu viin?“ Etendus jutustab Moe piiritusetööstuse ajaloost ja arengust
tuues välja sealse elu lõbusamaid külgi. Avatud on Piiritustehase Muuseum. Valminud on buklett
Moe piiritusetehase ajaloost.
Ühisprojekti partner: Tapa Vallavalitsus
8. MTÜ Virumaa Kultuurikorraldajate Liit
Projekt “Isetegijate õpitoad - restaureerimine, renoveerimine, sadulsepatöö ja toidukultuur”
Maksumus: 7 350 eurot
Toetus: 5 880 eurot
Omafinantseering: 1 470 eurot
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Eesmärk: Kogukonna liikmetele uute oskuste õpetamine ja erinevate põlvkondade, rahvuste ning
sotsiaalse taustaga inimeste ühistegemiste soodustamine. Meie ettevõtmise käigus õpivad
osalejad looma uusi väärtusi tänapäevaste ideede, võimaluste ja vahenditega, tõstab inimeste
teadlikkust ja soovi osaleda loomisprotsessis, arendab loovust ja pakub kasulikke teadmisi ja
stressi maandavat kvaliteetset ajaviidet. Tegevused: Projekti käigus korraldame kolm erineva
teemaga õpituba: 1. “Vana mööbli restaureerimise traditsioonilised meetodid ja võtted ning
puitpõrandate renoveerimine”. Töötuba jaguneb kolmeks erinevaks põhiteemaks- sadulsepatööd,
kestvusega 6 päeva; vana mööbli restaureerimise, kestvus 4 päeva; puitpõrandate renoveerimine,
kestvus 1 päev. “Tordid ja tordikaunistused”, kestvus 3 päeva. 3. “Üheskoos köögis- ukraina ja
eesti rahvuslikud toidud”, kestvus 3 päeva.
Ühisprojekti partner: Tapa Vallavalitsus
9. MTÜ Vihula Valla Noorteklubi
Projekt “Vihula valla rannakülade pärimuse kogumine”
Maksumus: 6 691.94 eurot
Toetus: 6 022.75 eurot
Omafinantseering: 669 eurot
Eesmärk: Tutvustada noortele kohalikku pärimust ja innustada neid ise pärimust koguma ja
hoidma. Anda ülevaade pärimuse kogumise tehnoloogiast, multimeedia vahendite kasutamise
oskust ja tutvustada audio- ja videofailide töötlust. Tegevuste kaudu arendada noortes
suhtluspädevust, digipädevust ja väljendusoskust. Lisaväärtuseks on eri põlvkondade lõimimine.
Eelnimetatud oskuste ja pädevuste arendamiseks korraldatakse vastava sisuga koolitused ja
töötoad. Tegevused: Pärimuse kogumise koolitus ja välitööde metoodika. Pärimuse kogumise
vahendite soetamine. Fotokoolitus. Pärimuse kogumine ja talletamine: välitööd ja pärimuse
kogumine. Kogutud pärimuse talletamine ja töötlemine. Videokoolitus. Pärimuspaikadega
tutvumine: Vihula valla rannapiirkonna tutvustamine koos kutselise giidiga. Video välitööd ja
kogutud andmete töötlemine. Pärimuse jagamine Eesti rahvaluulearhiiviga ning publitseerimine.
Vihula valda tutvustava videomaterjaliks andmete kogumine jätkuprojektiks. Kogutud pärimuse
avalik esitlus.
Ühisprojekti partner: Vihula Vallavalitsus
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