LAHEMAA RAHVUSPARGI KOOSTÖÖKOGU KULTUURIPÄRANDI SEKTSIOONI KOOSOLEK
26.JAANUAR 14.00-16.30 PALMSE
PÄEVAKORD:
1. Lahemaa kultuuripärandikoolitused 2018-2019
2. Lahemaa ehituspärandi ja elavate külamaastike programmi kava
3. Lahemaa kultuuripärandiuuringud
4. Loodushoiutööd külades? Infopäevad?
Lisad:
1. Osalejate nimekiri
2. Koosoleku alusmaterjalid: traditsioonilise elulaadi ja ehituspärandi programmid,
koolituste nimekiri, traditsioonilise rannakalanduse uuringu mustand, Lahemaa
mälumaastike uuringu seletuskiri
MEMO JA OTSUSED
1. LAHEMAA KULTUURIPÄRANDIKOOLITUSED 2018-2019
RAHASTATUD KIK projekt 2018-2019, Lahemaa RP 36800 eurot, 1 päev keskmiselt 800 eurot
(kogukulu kõigi maksudega)
Lahemaa kultuuripärandikoolitused 2018–2019. Koosolekul käsitleti mitmeid üritusi, mis
olid koosolekukutsel kirjeldatud, lisaks mitmeid osalejate plaane. Ootame lisaks
kaitsekorralduskava teemakohaseid koolitusideid. Ja ehituspärandi koolituspaiku (palk,
fassaad).
Tähtaeg
28.02.2018.
Kontakt:
Ave
Paulus,
53327893,
ave.paulus@keskkonnaamet.ee
Valdkondlike koolituste kõrval on meil kaks
kampaaniaideed:
(1)
kultuuripärandi
vestlusringid
Lahemaa
kultuurikantsides
"Lahemaamaailm: paigad ja inimesed", (2) ehituspärandi
kampaania „Arhitektuurisajand: vaba riik ja nõukogude pärand“
1) Traditsiooniline karjakasvatus.
Seminar ja koolitus „Eesti 100 – karjakasvatus ja põlistõugude püsimine“
2018 Aprill v August. Võhma seminar + Sae talu praktikasõit. Korraldusmeeskonna
kokkukutsumine - Imbi Jäetma.

2) Kultuuripärandi seminarid-vestlusringid muuseumides, külades „LAHEMAAILM –
Lahemaa paigad ja inimesed“ 2-3 esinejat ühel üritusel.
20. jaanuar Lahemaailm. Ahto Valter ja Käsmu merekool
10. märts. Viinistu kunstimuuseum
Kolga mõis ja Aleksander Aberg?
Sagadi mõis ja Fredi Tomps?
Lahemaa loojaid?
Palmse mõis : Pahlenid, Muickid, Kreutzwald..
Tapurla?

Muuksi-Tsitre, Veljo Tormis, Hugo Lepnurm..?
Kooliäe ja teatrilugu?
Palume kõigil teha ettepanekuid.
3) Ehituspärandi kampaania: „LAHEMAA ARHITEKTUURISAJAND“: seminar, mis annab
läbilõike piirkonna erinevatest väärtustest, keskendudes avalikule funktsioonile.
Teooria + ringkäik. Loksal. Võsul….
Eraldi peaks käsitlema tööstuspärandit, sh kalatööstust Pärispealt Joaveskini
Telliseseminar!!
Ehituspärandi õppepäevad Pikakosel?
Koolituse materjalid: tagasiside lehed – koolituse AB, koolituse videokajastusmemo..
Praktiliste ehituspärandi koolituste üleskutse! Palkhoonete koolitus!!! Ettepanek Paadikuurikoolitus 
Alternatiivne ettepanek – Küünikoolitus  Otsime
abihooneid, mida käsitleda „Palkhoonete kõpitsemise koolitusel“ – palgist
paadikuuri, aita, küüni… Teooria õhtuloengud „Mis on paadikuur ja mis pole“,
„Kuidas vanas palgist hoones saada mõnusat elamist“ jne. Tähtaeg 28.02.2018.
Kontakt: Ave Paulus
4) Traditsiooniline käsitöö:
„Lahemaa seppade päevad 30“ - sepatööd, Palmse 1 kampaaniapäev 2018 suvel
Mida veel?
5) Rahvakultuur –
„Torupillipäevad“ 2019? Torupillikoolitus
????
6) Traditsiooniline rannakalandus ja merendus, paadiehitus: Juminda-Tapurla-Hara,
Viinistu-Kabbõle, Käsmu-Altja
Ettepanek Hara sadamas ja Leesi külas purjelaevaseminariks (sh rääkida Eesti
kogemusest) ja kahemastilise purjepaadi restaureerimise koolituseks. Juuni?
Margu Soomi avamerepurjekas Manni Lahemaa mereklubile
Käsmu ? Viinistu?
7) Traditsiooniline metsakasutus ja jahipidamine – 31.01.kell 10.00 arutatakse teemat
Ennu Tšernjavski juures – keskkonnaamet, ELF
8) Traditsiooniline aiandus, põlissordid – Palmse õunaaed? Septembris 2018, Imbi Jäetma
aitab korraldada
9) Traditsiooniline keelepruuk ja rannakeeleseminar - Mailaga ühendust võtta 
Koolituste kajastus filmikroonikatena. Professionaalne kaameramees, kellel on
sündmuse draft teada. Pigem sel aastal rõhud aväikestele kroonikafilmidele.

2. LAHEMAA EHITUSPÄRANDI JA ELAVATE KÜLAMAASTIKE PROGRAMMI KAVA
1. Uuringud - puudu traditsioonilise rannakalanduse uuring – vaja esitada KIKki
Erasmusele ehituspärandi taotlus?
2. Koolitused – kaetud üksikud koolitused, puudu kompetentsikeskuste kujundamine
ning õppekavadesse integreeritud õpe
3. Infomaterjalid – taotlused Lahemaa arhitektuuripärandile ning Lahemaa filmile.
Keskkonnaamet on teinud projekti ettepaneku.
4. Piirkonna kompetentsikeskuste võrgustik. Rahvusvahelised projektid??
Traditsioonilise rannakalanduse uuringu ettepanek on vaja uuesti esitada. Tarvi Velström ja
Ave Paulus korraldavad projekti meeskonna kokkusaamise.
3. LAHEMAA KULTUURIPÄRANDIUURINGUD
Kaitsekorralduskava kohased uuringud:
1. Muinsuskaitseamet teeb antud hetkel üle-Eestilist militaarobjektide inventuuri ja
looduslike pühapaikade uuringuid. Lahemaa osas on hea oodata ära nende tulemused,
et teada, kas on täiendavaid vajadusi.
2. Koostöös Maaülikooli ja kohalike kogukondadega on KIK toel käimas sisemaakülade
traditsiooniliste elatusalade uuring: traditsiooniline põllumajandus.
3. Traditsiooniliste elatusalade uuring: traditsiooniline rannakalandus jäi eelmisel aastal
rahastuseta, sel aastal on vaja teha uus taotlus. Ave Paulus ja Tarvi Velström panevad
kokku taotlejate meeskonna.
4. Hetkel on käimas Kolgaküla Selts MTÜ eestvõttel Lahemaa sisemaakülade
mälumaastike uuring Kuusalu kihelkonna osas.
5. Lahemaa sisemaakülade mälumaastike jätku-uuringu taotlus Vihula/Haljala valla osas
jäi eelmisel aastal rahastuseta, sel aastal on vajalik teha uus taotlus
6. Lahemaa teedevõrgu uuring on tegemata.
7. Kaitsekorralduskava kohaselt on vajalik teha ka väiksemaid valdkondlikke mitte kogu
Lahemaad hõlmavaid uuringuid rahvakultuuri jma valdkondades, kohalike initsiatiiv.
4. LOODUSHOIUTÖÖD KÜLADES??? Palume ettepanekuid 5. veebruariks, info: Ave
Paulus
5. Lahemaa rahvuspargi koostöökogu kultuuripärandi sektsiooni infopäevad –
tegemiste tutvustamiseks – mälumaastikud, traditsiooniline elulaad, aastakoosolek

6. Järgmine koostöökogu kultuuripärandi sektsiooni koosolek märtsis

KOOSTAJA Ave Paulus, Lahemaa rahvuspargi koostöökogu kultuuripärandi sektsiooni juht,
ehituspärandi ja elulaadi töögruppide koordinaator, Keskkonnaameti Põhja regiooni
kultuuripärandi spetsialist, tel 5332 7893, ave.paulus@keskkonnaamet.ee

