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Euroopa Muinsuskaitsepäevadel ekskursioonid Neeruti ja
Arkna mõisa parkides
Sel aastal 7.-10. septembril toimuvate Euroopa muinsuskaitsepäevade teema on pärand ja maastik.
Muinsuskaitsepäevade ürituste kava avab neljapäeval, 7. septembril Tallinna Ülikoolis toimuv seminar
"Quo vadis, maastikupärand?". Kõigi nelja päeva jooksul kutsub Muinsuskaitseamet kõiki huvilisi
tutvuma Eesti maastikke kujundanud mõisaparkide, militaar- ja arheoloogiapärandiga. Külastajatele
on tasuta avatud kümned paigad ja viiakse läbi pärandit tutvustavaid ekskursioone.
Lääne-Virumaal on kavas kaks ekskursiooni:
 reedel, 8. septembril toimub ringkäik Neeruti mõisa pargis, kus antakse ülevaade Neeruti
mõisa pargis ja ümbruses tehtud töödest;
 laupäeval, 9. septembril toimub ringkäik Arkna mõisa pargis, kus maastikuarhitekt Kersti
Lootus tutvustab Arkna mõisa pargi projekti.
Kõik muinsuskaitsepäevade sündmused on osalejatele tasuta. Mõnedel ekskursioonidel on vajalik
eelregistreerumine.
Ülevaade sündmustest maakondade kaupa https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/sundmused
Ülevaade sündmustest nädalapäevade kaupa:
7. septembril https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/node/1475
8. septembril https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/node/1472
9. septembril https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/node/1476
10. septembril https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/node/1477
Muinsuskaitsepäevade kava on üleval Muinsuskaitseameti kodulehel www.muinsuskaitseamet.ee.

Kogukonnapraktika alustab uut hooaega
Kohe-kohe algab kogukonnapraktika uus hooaeg, et juba viiendat aastat koolinoored kohalikesse
vabaühendustesse päriselt asju ära tegema viia ja esimest kodanikuaktiivsuse kogemust anda. EMSL
ootab uusi ühendusi programmiga liituma, noortele praktikakohti pakkuma ja oma organisatsiooni uusi
tuuli tooma. Lääne-Virumaal osalevad kogukonnapraktika programmis Rakvere Gümnaasium,
Rakvere Reaalgümnaasium, Kadrina Keskkool ja Tapa Gümnaasium.
Kogukonnapraktika idee on lihtne: õpilased löövad mõne nädala jooksul umbes 15 tunni jagu kaasa
enda valitud organisatsiooni tegevustes, täites mõnd endale jõukohast ja huvipakkuvat ning
vabaühendusele vajalikku ülesannet. Nad näevad, kuidas sünnib ja toimib kodanikualgatus, saavad
teada, milliseid ühiskonna probleeme vabaühendused lahendavad ning miks nad seda teevad.
Vabaühenduses toetab neid praktikajuhendaja ning koolis ühiskonnaõpetuse õpetaja, kes aitavad
praktilised ja teoreetilised teadmised ning kogemused üheks tervikuks siduda.
Juhendajad ja õpetajad kogunevad kogemusi jagama. Et kogukonnapraktika juhendajad ja õpetajad
oskaksid noori tõhusalt juhendada ja neile kodanikuühiskonnast väärt kogemuse anda, koguneme
20. septembril jagama seniseid kogemusi, üksteiselt õppima ja kasulikke meetodeid katsetama. Ka
uued liitujad on hooaja avamisele väga oodatud. Kohtumise täpsem info.
Lisainfo ja programmiga liitumise täpsemad juhised:
http://heakodanik.ee/uudised/kogukonnapraktika-kutsub-liituma-uusi-vabauhendusi/

Võimalus kogukondadele: Tallinn kingib vana trammi selle
kasutamiseks parima idee pakkujale (tähtaeg 15. september)
Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) otsustas kinkida vana, kuid kasutuskorras trammi Eesti inimesele,
ettevõttele või sõpruskonnale, kes esitab parima idee trammivaguni kogukonna huvides
kasutamiseks.
«Ühe kasutusest välja arvatud, ent muidu igati korras trammi otsustasime aastapäeva puhul kinkida
ükskõik millisest Eestimaa paigast esitatud idee autorile, kes pakub parima lahenduse trammivaguni
kasutamiseks kohaliku elu edendamisel,» ütles TLT trammiliiklusteenistuse direktori Andres Vään
pressiteate vahendusel.
TLT ei sea mõttelennule piire. Siiski tuleb arvestada, et trammi ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel,
samuti ei saa loota, et kingitud sõiduriist hakkab liikuma mööda Tallinna trammiteed. Kingitusega
antakse kaasa tükike rööbasteed, kuhu vagun paigutada. Trammivaguni transportimise eest sihtkohta
peab kingi saaja ise hoolitsema.
Kandideerimine: visioonid tuleb esitada e-postiga aadressil katri.metsma@tallinnlt.ee hiljemalt 15.
septembril.

Maakondlik arenduskeskus nõustab mittetulundusühinguid
Lääne-Viru Arenduskeskus pakub kodanikuühendustele ja –algatustele tugitegevusi kogu
organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel:
• eestvedajate inspireerimine
• organisatsiooni asutamine
• organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
• ühingu juhtimise korraldamise nõustamine
• ühingu tegevuste rahastamise nõustamine
• ühingu projektide nõustamine
• organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine
Arenduskeskus aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele maakonnas ning loob eeldused
kodanikualgatuse tekkeks või arenguks. Loe lähemalt meie kodulehelt: www.arenduskeskus.ee.
Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium.
Lisainfo: Katrin Põllu, MTÜ konsultant, telefon 325 8028, e-mail: mty@arenduskeskus.ee
SA Lääne-Viru Arenduskeskus
Fr. R. Kreutzwaldi 5
Rakvere
44314 Lääne-Virumaa
Uudiskirjast loobumiseks saada vastavasisuline teade aadressile: mty@arenduskeskus.ee

