Ühisprojekt „Juurtega kodupaik“
Taotleja: Väike-Maarja Vallavalitsus
Meede 2.2 Kultuuriküllane Pandivere
Viitenumber: 619217592355
Partnerid: Mittetulundusühing Meie Kiltsi, Mittetulundusühing Avispea, Mittetulundusühing
Nelikand
Projekti eesmärk:
Ühisprojekti eesmärkideks on läbi ühistegevuse ja koostöö tugevdada paikkonna ühtset identiteeti,
jäädvustada kogutud ajaloopärandit ja teadvustada selle mõju olulisust kogukonnale, tutvustada
laiemale avalikkusele rikka kultuurilooga piirkonna ajalugu ja rikastada sellega kohalikku
elukeskkonda, suurendada külakogukondade aktiivsust ning tugevdada paikkonna kodanikeühenduste
ja vallavalitsuse omavahelist koostööd. Ühisprojektis osalejad peavad oluliseks 30- aastase ajalooga ja
paikkonna jaoks olulise traditsioonilise ürituse - Pandivere päeva korraldamise jätkamist ning
rikkaliku kultuurilooga aleviku ja külade ajaloo uurimist, jäädvustamist ja eksponeerimist
järeletulevatele põlvedele
Projekti tegevused:
• Ühisprojekti tegevusi sissejuhatava infopäeva korraldamine;
• Raudteeäärse Kiltsi aleviku kujunemist ja ajalugu käsitletava näituse koostamiseks materjalide
ning fotode otsimine ja kogumine, näituse tekstide koostamine, tekstidest ja süstematiseeritud
fotomaterjalidest näituse kujundamine, küljendamine ja trükkimine ning 31. Pandivere päeva eel
näituse avamine Kiltsi rahvamajas;
•
Pandivere päeva korraldamisega seotud ettevalmistavate tegevuste (hinnapakkumiste võtmine,
kokkulepete sõlmimine, korraldusmeeskonna töö koordineerimine ja töökoosolekute
korraldamine) läbiviimine ning 31. Pandivere päeva korraldamine;
•
Raamatu „Avispea küla lood“ koostamiseks Avispea külaga seotud inimeste intervjueerimine,
mälestuste ja fotomaterjali kogumine, raamatusse tekstide koostamine, tekstide keeleline
korrektuur ning raamatu kujundamine, küljendamine ja trükkimine;
• Nelja küla – Võivere, Kurtna, Nadalama ja Kärsa - ajalugu käsitletava näituse koostamiseks
materjalide ning fotode otsimine ja kogumine, näituse tekstide koostamine, tekstidest ja
süstematiseeritud fotomaterjalidest näituse kujundamine, küljendamine ja trükkimine ning 32.
Pandivere päevade eel näituse avamine;
• Pandivere päeva korraldamisega seotud ettevalmistavate tegevuste (hinnapakkumiste võtmine,
kokkulepete sõlmimine, korraldusmeeskonna töö koordineerimine ja töökoosolekute
korraldamine) läbiviimine ning 32. Pandivere päeva korraldamine;
• Projekti tegevusi kokkuvõtva seminari korraldamine. Ühisprojekti elluviimise tulemusena on
piirkondlikust eripärast lähtudes väärtustatud paikkonna kultuuritraditsioone, aidatud kaasa
kultuuripärandi väärtustamisele ja mõtestamisele piirkonnas, jäädvustatud ja eksponeeritud
laiemale avalikkusele rikka kultuurilooga paikkondade ajalugu, tugevdatud vallavalitsuse ja
kodanikeühenduste omavahelist koostööd, aidatud kaasa suuremale meie-tunde tekkimisele ja
suurendatud paikkonna tuntust.

Tegevuste elluviimise aeg: 07.08.2017-27.09.2019
Kontakt: Indrek Kesküla e-post indrek@v-maarja.ee

