
 

 

Parkide, kui ajaloopärandi lahutamatu osa, 
taastamine   
 

Roheline pärand / Green Heritage 

Prioriteet 2     Ühised väljakutsed  

Meede   2.2     Ajaloo ja kultuuripärandi säilitamine, kohalike 

traditsiooniliste oskuste toetamine 

 

 

 



 
Projekti lühikokkuvõte 
Kultuuripärandil on ülioluline roll inimeste ja rahvuste sotsiaalsete, poliitiliste, etniliste ja 

filosoofiliste väärtuste säilitamisel ja arendamisel. Eestit, Lätit ja Venemaad on õnnistatud 
rikka kultuuripärandiga. 
Partnerriikide projektiterritooriumil on arvukalt mõisahooneid, losse, härrastemaju, kindlusi. 

Mitmed neist hoonetest on rekonstrueeritud ja neis asuvad muuseumid, hotellid, 
näitustesaalid, samuti koolid ning teised avalikud asutused. Mõisapargid on ajaloopärandi 

lahutamatuks osaks, kuid kahjuks on piiratud rahaliste vahendite tõttu pargid kui roheline 
pärand vähearendatud ning neid kasutatakse ebaefektiivselt. 
Käesoleva projekti raames on välja valitud mitmed pilootpiirkonnad, mis projektitegevustesse 

kaasatakse, et toetada parkide taastamist. Need on Rozhdestveno memorialmõisa park ja 
Suyda mõisa park Gatšina rajoonis Venemaal, Punase palee (Sarkanāpils) park Gulbenes, 

Lätis ja Sillapää lossi park Räpinas, Eestis. Tehnilise dokumentatsiooni välja töötamine 
nendele aladele toetab parkide edasist arengut ning nende taastamist ja muutmist 
atraktiivseteks paikadeks kohalikele elanikele ja külalistele. 

Projekt põhineb ideel muuta pargid populaarseteks kultuuriürituste toimumispaikadeks ja 
armastatud puhkekohtadeks ning toetades samas piirkonna ettevõtlustegevust. Kohalikud 

tootjad ja käsitöölised vajavad paremaid tingimusi ellujäämiseks ja konkureerimaks karmide 
turutingimustega. Hetkel puudub neil aga otsene juurdepääs potentsiaalsetele ostjatele – 
turistidele ja külastajatele. Projektitegevused aitavad kaasa, et köita turistide tähelepanu 

projektiregioonis ning toovad turistid lähemale käsitöölistele ja tootjatele kaasates neid 
aktiivsemalt toimuvatele üritustele ja pidustustele parkides. Läbi kultuuriürituste avaneb 

võimalus juhtida kohaliku kogukonna ja külastajate tähelepanu parkide suurele potentsiaalile. 
Turistide kasvav arv projektiregioonis edendab kohalike käsitööliste ja tootjate 
konkurentsivõimet, tõstes regiooni üldist elatustaset. 

 

Üldine eesmärk 
Panna alus mõisaparkide taastamisele, et tõsta parkide osatähtsust kohalike kogukondade 
heaolus.  

 
Konkreetne eesmärk 

 Töötada välja tehniline dokumentatsioon mõisaparkide edasiseks arendamiseks 

 Tugevdada koostööd ja arendada kogemustevahetusi maastikuarhitektide, ajaloolaste, 
aiandusspetsialistide, mõisahoonete omanike ja mõisakomplekside juhatajate vahel 

parkide sujuvamaks taastamiseks 
 Korraldada parkides kultuuriüritusi, et köita külastajate tähelepanu ning aidata kaasa 

kohalike tootjate ja käsitööliste ettevõtluse edendamisele ning säilitada traditsioonilisi 
oskusi 

 Reklaamida projektiterritooriumi kui kultuuri- ja ajaloopärandi poolest rikast 

turismisihtpunkti  

Toetusesaaja  
Vidzeme turismiassotsiatsioon (Läti) 

 
Partnerid 

 Gulbene kohalik omavalitsus (Läti) 

 Riia Riiklik Tehnikum (Läti) 

 Leningradi oblasti riiklik kultuuriasutus (Venemaa)  

 Räpina Vallavalitsus (Eesti) 

 



 

Oodatavad tulemused 
 Parkide haldamise parendamine:  

 Läbi viidud 3 ühist tööseminari, 1 üritus igas riigis (Lätis, Eestis, Venemaal) 

arhitektidele, maastikuarhitektidele, ajaloolastele, aiandusspetsialistidele (kuni 25-

30 osalejat igas); 

 Korraldatud 3 külastust kogemustevahetamise eesmärgil kultuuripärandi objektide 

omanikele, juhatajatele (iga partnerriik korraldab 1 vastuvõtu 10-15 osalejaga igas 

külastuses); 

 Välja töötatud tegevuskava „Kultuur ja pärand parkides“, et paika panna 

tegevused, mis toetavad parkide taastamist Vidzeme regioonis. 

 Tehniline dokumentatsioon mõisaparkide ja pargi väikeste infrastruktuurielementide 

rekonstrueerimiseks koostatud: 

 Gulbene punase palee pargi ajalooline ilme ning  peavärav  

 Rozhdestveno ja Suida mõisate pargid   

 Sillapää paleed ümbritseva pargi ajalooline  jalgtee 

 Kohalike tootjate ja käsitööliste kaasamine üritustesse, pidustustesse parkides 

ning kultuuriürituste korraldamine näitamaks parkide suurt potentsiaali: 

 4  1-päevast koolitust kohalikele tootjatele ja käsitöölistele (igal üritusel 25-35 

osalejat) kaasates eksperte-lektoreid ning valmistades ette osalejatele 

jaotusmaterjalid, koolitusmaterjalid saadaval ka kodulehel online versioonis; 

  3  1- või 2-päevast kultuuriüritust kaasates kohalikke tootjaid, kohalikke 

kultuurikollektiive, partnerite esindajaid.  

 
Lõppkasusaajad 

 Projekti territooriumi kohalikud omavalitsused 
 Turistid ja külastajad  

 
Kestvus 
18  kuud 

 
Eelarve 
 
Kogueelarve: 452 452,22 EUR 

Programmi kaasrahastus: 407 207,00 EUR (90%)                                                                                   

Projekti kaasrahastus: 45 245,22 EUR (10%) 

Kontaktisik 
 

Raitis Sijāts          raitis.sijats@gmail.com  /  +371 29175314 

mailto:raitis.sijats@gmail.com

