Ministri 28. veebr 2014. a
käskkirja nr 85
LISA 2
EMP Finantsmehhanismi 2009–2014 programm „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise“
projektitaotluse vorm
Projektitaotlus koos kõikide lisadega peab vastama kultuuriministri käskkirjas „Toetuste andmise ja
kasutamise tingimuste ja korra ning projektitaotluse vormi kinnitamine ja komisjoni moodustamine
arendusprojektidele toetuste jaotamiseks Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009–
2014 programmist „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise““ toodud avatud taotlusvooru
tingimustele. See või hiljem muudetud projektitaotlus koos kõigi lisadega on esmane alusdokument
projekti hindamise, täitmise, järelevalve, kontrollimise ja finantskontrolli teostamiseks. Kõik
projektitaotluse väljad tuleb täita korrektselt ja projektitaotlusele peab alla kirjutama projekti
taotleja volitatud esindaja.
Projekti nimi: “Teenuste pakkumise arendamine Ruila mõisas”
I TAOTLEJA ANDMED
Organisatsioon: MTÜ Ruila Mõis
Registrikood: 80011802
Taotleja on / ei ole käibemaksukohustuslane ja saab / ei saa sisendkäibemaksu kuludelt tagasi:
taotleja ei ole käibemaksukohustuslane ja ei saa sisendkäibemaksu kuludelt tagasi
Taotleja kontaktandmed
Postiaadress: Harjumaa
Telefon: 607 8713
E-post: ruilakool@ruilakool.ee
Veebilehe aadress: www.ruila.edu.ee
Taotleja seaduslik esindaja põhikirja või volituse alusel
Nimi: Margit Aava
Amet: MTÜ Ruila Mõis juhatuse esimees
Telefon: 6078713
E-post: ruilakool@ruilakool.ee
II PROJEKTI PARTNERITE ANDMED
Käesolev projekt hõlmab partnereid:
-OÜ Kirret (Ruila tallidest)
III PROJEKTI KIRJELDUS
1. Projekti lühikirjeldus (eesti ja inglise keeles)
Projekti “ Teenuste pakkumise arendamine Ruila mõisas ” strateegiliseks eesmärgiks on:
 kujundada Ruila mõisast Ruila-Laitse piirkonna hariduse, kultuuri, koolitus- ja
turismikeskus, kus pakutakse kvaliteetset haridust ja vabaaja veetmise võimalust nii lastele
kui ka täiskasvanutele;
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pakkuda kultuuriväärtuslikku tegevuskeskkonda koolile, kogukonnale ja külalistele.

Ruila mõisas tegeletakse nii kogukonnale kui ka külastajatele erinevate teenuste pakkumisega
(mõisaekskursioon, käsitöötoad, loodusmatkad, segakoor, Pilatese võimlemine, Ruila talli
ekskursioon, sporditegevus, toitlustamine, laagrite korraldamine, ürituste korraldamine, ruumide
rent koolitusteks). Käesoleva projekti raames soovime edasi arendada tegevusi Ruila mõisas.
Selleks, et luua võimalusi täiendavateks tegevusteks Ruila mõisas, rakendades maksimaalselt
olemasolevaid hooneid ja inimesi, on kavas:
 loodus-ja hobumatkade korraldamine Ruila järve ja raba äärde ning kohaliku
kultuuriväärtuste tutvustamiseks, meeskonnamängu „Välek“ korraldamine asutustele,
õpilastele looduses;
 keraamikatöötoa pakkumine külastajatele, kogukonnale;
 seminariteenuse pakkumine koos toitlustamisega mõisamiljöös;
 mõisakontsertide korraldamine.
Projekti tulemusena ei ole Ruila mõis mitte ainult õppeasutus, vaid on kujunenud Laitse-Ruila
piirkonna keskuseks, kus toimuvad tegevused koolivälisel ajal, sh ka suveperioodil. Mõisas toimub
kogukonnale suunatud regulaarne huvitegevus, ühendades kogukonna tervikuks ning tuues selle
liikmed omavahel kokku. Mõisas on tööle rakendunud mitmesugused erinevad käsitööringid ja
töötoad, mis on muutunud isemajandavateks ning jätkuvad ka ilma toetusrahadeta. Loodud on
võimekus ja oskused teenuse pakkumiseks külastajatele.
Projekti sihtgruppideks on:
1. piirkonna (Laitse-Ruila kant) elanikud;
2. piirkonnas suvekodu omavad inimesed;
3. mõisakompleksi külastavad turistid;
4. Ruila Põhikoolis õppivate laste vanemad.
Projekti kasusaajateks on:
1. Eesti riik;
2. Kernu Vallavalitsus;
3. Ruila Põhikool;
4. taotleja (MTÜ Ruila Mõis);
5. kohalikud turismiettevõtjad;
6. piirkonnas elavad käsitöölised ja meistrid;
7. piirkonna elanikud ja piirkonnas suvekodu omavad isikud.
Summary
The strategic objective of the project “Development of service provision in Ruila Manor” is:



to develop Ruila manor into a centre of education, culture, training and tourism of the
Ruila-Laitse area in order to offer quality education both for children and adults;
to offer authentic environment of cultural heritage to the school, local community, and
the visitors.

The resource base to transform Ruila manor into a centre for the local community are good.
However, there is a lack of activities that could unite the people of the area. This kind of situation
may lead to the disappearance of the local identity, which also means that the valuable cultural
heritage would be lost.
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In order to create opportunities for additional activities in the manor by utilizing the existing
material and human resources, the following activities will be undertaken






organization of nature and horse-riding trips to the lake Ruila and its surroundings;
organization of the open-air team game “Välek” for institutions and children in order to
introduce the local cultural heritage
provision of pottery workshops to the guests and local community
provision of seminar services along with catering services in the manor building
organization of manor concerts

As a result of the project, Ruila manor will not only be an educational institution but also the centre
of the Laitse-Ruila community, offering activities outside the school curricula. The regular hobby
activities will take place in the manor, uniting the community. Several workshops have already been
organized, which have become sustainable and will continue operation after the project has ended,
too. The bases for offering various activities for the visitors have been created.
The target groups of the project are:
1.
2.
3.
4.

The inhabitants of the Laitse-Ruila area.
Individuals owing summer cottages in the area.
Tourists visiting Ruila manor.
Parents of the children that study in Ruila School.

The beneficiaries of the project are:









the state of Estonia;
Kernu Rural Municipality Government;
Ruila school;
the applicant (NGO Ruila Manor);
local tourism entrepreneurs;
local craftsmen;
local inhabitants and people owing summer cottages in the area.

2. Projekti kirjeldus
2.1. Probleemi ja käesoleva olukorra kirjeldus, projekti vajalikkuse põhjendus
Ruila mõis asub Harjumaal Kernu vallas Ruila külas ligikaudu 35 km kaugusel Tallinna kesklinnast.
Ruila mõisakompleksi moodustavad peahoone, 2009. aastal spordihooneks ümber ehitatud endine
tõllakuur koos sepikojaga, käsitöö ja raamatukogu hooneks ümber ehitatud endine ait, tallid,
jääkelder ning mõisa park. Kompleks toimib tänasel päeval peamiselt õppeasutusena, vähemal
määral aga lisaks külakeskuse ja turismiobjektina. Ruila mõisakompleks on kantud
ehitismälestisena Kultuurimälestiste riiklikku registrisse (reg nr 27846). Kernu valla allasutus Ruila
Põhikool tegutseb hoonekompleksis aastast 1940.
Ruila Põhikoolis õpib 2013/14. õppeaastal 122 õpilast 18 õpetaja juhendamisel. Laitse-Ruila kant
(10 küla) kui kooli teeninduspiirkond, on olnud viimasel kümnendil sisserännupiirkond. Isegi rännet
mitte arvestav rahvastikuprognoos näitab teenusevajaduse kasvu järgnevatel aastatel ehk Ruila
Põhikool on jätkusuutlik haridusasutus. Kogukonnaga seonduvat ja turismialast tegevust
koordineerib MTÜ Ruila Mõis, kellega Kernu vald on sõlminud lepingu mõisakompleksi ruumide
tasuta kasutamiseks.
Analüüsides Ruila mõisakompleksi hetkeolukorda, võib välja tuua järgmised positiivsed ja
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negatiivsed aspektid:
Positiivne:
 olemas on suurepärane infrastruktuur (spordisaal, käsitöömaja, raamatukogu);
 olemas on inimesed (koolipere ja MTÜ Ruila Mõis liikmeskond), kes soovivad rakendada
oma potentsiaali mitmesuguste tegevuste läbiviimiseks;
 kogukonna liikmetel on huvi erinevates tegevustes osalemiseks. Seda näitab asjaolu, et
käesoleval hetkel osaleb valdav enamus huvitegevuses väljaspool Ruila-Laitse piirkonda;
 huvitegevused lastele toimuvad;
 olemas on ajalooline taust ja väärtuslik pärand (lood, mõisakroonika, koduloomuuseum
koolihoones);
 Laitse-Ruila piirkond on kujunemas kogukonna keskuseks, et kindlas kohas koos käia;
 Ruila mõisas on kogukonnale suunatud huvitegevus, mida soovime arendada.
Negatiivne:
 kogukonnale suunatud huvitegevuse pakkumiseks on vaja vahendeid huviringide ja teenuste
atraktiivsemaks muutmiseks;
 piirkonna erinevad põlvkonnad lävivad omavahel vaid vähesel määral;
 kogukonna liikmete huvi senini mõisas korraldatavate ürituste vastu on pigem tagasihoidlik;
 piirkonnas on väga palju sisserändajaid, kes ei tunne kohalikku ajalugu ega traditsioone,
samuti puudub side elukohaga;
 käsitöömaja ja spordisaal on õppetöövälistel aegadel alakasutatud ja seisavad sageli tühjana;
 senised (arendus)tegevused ei ole olnud järjepidevad.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et materiaalsed eeldused on Ruila mõisa kogukonna keskuse rolli
täitmiseks enamjaolt olemas, sisulist tegevust peaks rohkem olema, mistõttu on Ruila mõis
kogukonna keskusena paljuski üksnes paberil.
Kirjeldatud olukord viib järk-järgult kogukondliku identiteedi kadumiseni (sisserändajad ei
integreeru kohaliku kogukonnaga ega tunne traditsioone, kohalikud elanikud fokusseerivad oma
tegevused piirkonnast välja) ning väärtusliku kultuuripärandi hääbumiseni (mõis täidab vaid
koolifunktsiooni, kompleksi laiemalt ei eksponeerita, pärandialaseid teadmisi edasi ei anta).
Ruila mõisale on koostatud väljaarendamise kava (lisa 8.1), milles on mh välja töötatud ka visioon:
 Ruila mõis on piirkonna hariduse, spordi- ja kultuuri, koolitus- ning turismikeskus. Mõisas
pakutakse kvaliteetset haridust ja täiendõpet ning sportimisvõimalusi nii lastele kui ka
täiskasvanutele. Mõisas on loodud soodne keskkond erinevate sidusrühmade – kooli,
ümberkaudse kogukonna ja külaliste – koostöö arendamiseks. Ruila mõis ja selle ümbrus
pakuvad miljööväärtuslikku algupärast õppekeskkonda. Mõisa arendamine toimub
süsteemselt.
Käesoleva projekti vajalikkus on otsesõnu põhjendatav vajadusega viia ellu Ruila mõisa visioon.
Projekt panustab visiooni kogukondliku ja kultuurialase mõõtme täitmisesse, luues eeldused mõisa
kujunemiseks Laitse-Ruila piirkonna sisuliseks keskuseks, kus väärtustatakse selle ajaloolist tausta.
2.2. Projekti otsesed kasusaajad ja sihtgrupid
Projekti sihtgruppideks (isikud, kellele projekti tegevused on otseselt suunatud) on:
1.piirkonna elanikud (Laitse –Ruila kant), 1300 inimest;
2.külastajad (ca 600 in suveperioodil, lisaks üle talve seminaridel osalejad ja ekskursioonid);
3.õpilased (oma valla õpilased, ca 200 inimest, õpilasgrupid).
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Projektist kasusaajateks (isikud, kes saavad kuidagi projektist kasu, kuid kes ei pea tingimata selle
tegevustes osalema) on:
 Eesti riik – projekt aitab kaasa kultuuripärandi säilitamisele ja hoidmisele;
 Kernu Vallavalitsus – paraneb piirkonna maine ja konkurentsivõime nii elu- kui ka
ettevõtluskeskkonnana, areneb sotsiaalne elukeskkond, st aktiivse kogukonna tekkimisele
kaasa aitamise läbi soodustab Kernu vald uute noorte elanike lisandumist valda;
 Ruila põhikool – tiheneb side kohaliku kogukonna, sh lapsevanematega;
 taotleja (MTÜ Ruila Mõis) – projekt aitab realiseerida organisatsiooni põhikirjalisi
eesmärke;
 kohalikud turismiettevõtjad (esmajoones Ruila Tallid, Laitse RallyPark, Graniitvilla ja
Laitse loss) – projekti tegevustega kaasneb potentsiaalsete klientide hulga suurenemine;
 piirkonnas elavad käsitöölised ja meistrid (20 inimest) – projekti elluviimine pakub läbi
töötubade neile lisategevusi;
 piirkonna elanikud ja piirkonnas suvekodu omavad isikud – projektiga luuakse neile
võimalused vaba aja sisukaks veetmiseks Ruila mõisas, samuti luuakse eeldused
kogukondliku identiteedi tugevnemiseks ning ühiste tegevuste elluviimiseks.
2.3. Projekti seos strateegiliste dokumentidega (kirjeldada lühidalt, kuidas projekti raames
kavandatud tegevused aitavad täita programmi eesmärke ja milline on projekti seos teiste
asjakohaste strateegiliste dokumentidega)
Projekti eesmärgid kattuvad Eesti Riigi haridus-, kultuuri- ja regionaalpoliitika valdkondlike
pikaajaliste põhisuundadega. Samuti toetab projekti elluviimine otseselt programmi eesmärkide
täitmist. Käesolev projekt võimaldab kultuuripärandi avastamise, hoidmise ja säilitamise
tulevastele põlvedele läbi aktiivse kasutuse ja eksponeerimise avalikkusele Ruila mõisas.
Kernu valla arengukava 2013-2020
(Kernu Vallavolikogu 20. detsembri 2012 määrus nr 8)
p 3.3 Teenuste korraldus
"... Lisaks õppetööle on oluline mõisakompleksi toimimine piirkonna kogukonna, spordi- ja
kultuurikeskusena, samuti tulevikus enam turismi ja koolituskeskusena..."
p 4. Arengustrateegia; valdkondade eesmärgikirjeldused; kogukonna sidusus:
Organiseeritud ja motiveeritud kogukonnaelu - kasvanud on tegutsevate rühmade ja külade
ühistegevustes osalevate inimeste arv.
Harju maakonna arengustrateegia 2025
Visioon: Tegus rahvas – Harju maakonnas elavad inimesed on teotahtelised ja hoolivad oma
elukeskkonnast. Peale tööaega on neil soov ja võimalused tegeleda kodanikualgatuslike
ettevõtmistega.
Harju maakonna strateegilised eesmärgid ja tegevussuunad:
5.1.1. tegus rahvas: Harju maakonna kogukonnad on sidustatud läbi kohaliku infovälja ja
jätkusuutliku kodanikualgatusliku tegevuse.
5.1.2. kvaliteetne elukeskkond: Harju maakonna elanikele on tagatud tervislikud ja mitmekesised
huvitegevuse ja vaba aja veetmise võimalused maakonna igas piirkonnas.
Harju maakonna sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneering käsitleb Ruila Põhikooli kui ühte
kahest Laitse/Ruila kandi sisesest tõmbekeskusest.
2.4. Projekti eelarve aastate lõikes (EUR)
Aasta

2014

2015

Kokku
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Toetus
Omafinantseering
Mitteabikõlblikud
kulud
KOKKU

9108,82
1123,20
-

10000
1000
-

19108,82
2123,20
-

10232,02

11000

21232,02

2.5. Projekti eelarve partnerite kaupa
Organisatsioon

Toetus

Omafinantseering

Mitteabikõlblikud
kulud

Kokku

1. MTÜ Ruila
Mõis
KOKKU

19108,82

2123,20

0.-

21232,02

19108,82

2123,20

0.-

21232,02

2.6. Projekti ajakava (algus „pp.kk.aa“ – lõpp „pp.kk.aa“ iga tegevuse kohta)
Projekti ajakava on alljärgnev. Tegevuste täpsem sisu, sh töötubade kirjeldused koos vastavate
väljunditega on ära toodud punktis 5.1 “Projekti tegevus- ja ajakava”.
Tegevus
1. Loodus- ja hobumatkade korraldamine,
meeskonnamäng looduses
2.Keraamikatöötoa pakkumine külastajatele,
õpilastele
3. Seminaride pakkumine koos toitlustamisega
mõisamiljöös
4. Mõisakontsertide korraldamine

Algus

Lõpp

1.09. 2014

31.12. 2015

1.08.2014

31.12.2015

1.06.2015

31.12. 2015

24.02.2014

31.12.2015

3. Projekti eesmärgid, tulemused ja mõju
3.1. Projekti eesmärk - kaugem eesmärk, millele planeeritav projekt annab olulise panuse, kuid
milleni jõudmine eeldab tõenäoliselt mitmete projektide/tegevuste koostööd. (Projekti eesmärk
peaks olema seotud programmi planeeritud tulemusega: kultuuri- ja looduspärandi elavdamise ja
kasutuselevõtu abil elujõulisemad ja majanduslikult jätkusuutlikumad kohalikud kogukonnad)
Projekti “ Teenuste pakkumise arendamine Ruila mõisas ” strateegiliseks eesmärgiks on panustada
Ruila mõisa visiooni saavutamisse, täpsemalt:
 kujundada Ruila mõisast Ruila-Laitse piirkonna hariduse, kultuuri, koolitus- ja
turismikeskus, kus pakutakse kvaliteetset haridust nii lastele kui ka täiskasvanutele;
 pakkuda kultuuriväärtuslikku tegevuskeskkonda koolile, kogukonnale ja külalistele.
Projekti otsesed – tegevuslikud – eesmärgid on järgmised:
 loodus- ja hobumatkade käivitamine, vahendite hankimine( kanuud varustusega, räätsad,
pikniku vahendid), radade ja programmide väljatöötamine, pilootmatka korraldamine,
reklaammaterjalide levitamine (reklaammaterjal on välja töötatud); meesknnamängu teenuse
pakkumine (oleme tegelenud meeskonnamängu korraldamisega 10 aastat nii õpilastele kui
ka täiskasvanutele);
 keraamikatöötoa pakkumine külastajatele, õpilastele; keraamikatöötoa sistamine;
 seminaride pakkumine koos toitlustamisega mõisamiljöös, mõisakultuuri tutvustamine läbi
seminariteenuse ja toitlustamise serveerimisnõude hankimine, menüü väljatöötamine;
 mõisakontsertide korraldamine, koori riietamine kostüümidesse;
 kaasata aktiivselt kogukonna liikmeid (300 ja enam);
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kaasata vähemalt pooled lapsevanemad koolivälistesse tegevustesse (keraamikaring,
segakoor, ürituste korraldamine, meeskonnamäng „Välek“ õpilastele ja täiskasvanutele).

3.2. Projekti tulemused - soovitud konkreetne olukord, mida tahetakse toetuse abil projekti lõpuks
saavutada. Kirjeldage projekti tegevuste tulemusena saavutatavat kvantitatiivset ja/või kvalitatiivset
muutust. (Projekti tulemus peaks olema seotud programmi planeeritud väljundiga:
mõisakompleksides on loodud võimalused täiendavateks tegevusteks ja rahvusvaheliseks koostööks)
Projekti “ Teenuste pakkumise arendamine Ruila mõisas ” tulemusena on loodud võimalused
täiendavateks (koolivälisteks) tegevusteks Ruila mõisas, rakendades selleks maksimaalselt
olemasolevaid hooneid ning inimesi.
Ruila mõis ei ole mitte ainult õppeasutus, vaid on kujunenud Laitse-Ruila piirkonna keskuseks, kus
toimuvad tegevused koolivälisel ajal, sh ka suveperioodil. Mõisas toimub kogukonnale suunatud
regulaarne huvitegevus, ühendades kogukonna tervikuks ning tuues selle liikmed omavahel kokku.
Mõisas on tööle rakendunud mitmesugused erinevad käsitööringid ja töötoad, mis on muutunud
isemajandavateks ning jätkuvad ka ilma toetusrahadeta. Projekti raames soetatud inventar on
aktiivses kasutuses nii kooliõpilaste, kogukonna liikmete kui ka väljaspoolt tulnud külastajate
hulgas. Olemasolevate hoonete potentsiaal on täiel määral rakendatud – käsitöömaja ja spordisaali
kasutatakse õppetöövälistel aegadel sagedasti. Tänu aktiivsele tegevusele lävivad erinevad
põlvkonnad omavahel senisest märgatavalt tihedamini.
Projekti elluviimise tulemusena on piirkonna elanikes suurenenud huvi mõisas toimuvate ürituste
vastu, kasvanud on osalejate arv. Samuti on suurenenud piirkonda sisse rännanute side kohaliku
kogukonnaga. Tänu lapsevanemate kaasamisele on suurenenud nende rahulolu kooliga – nende
hoiak on muutunud senisest toetavamaks. Paranenud on ka laste õppeedukus, kuna vanemate
tihedam side kooliga ja õpetajatega muudab lapsevanema huvi ja hoiakuid kooli suhtes, mis
peegeldub suhtumises lapse õppimisse. Loodud on võimekus ja oskused teenuse pakkumiseks
külastajatele.
3.3. Projekti sotsiaalmajanduslik mõju (kirjeldage projekti tegevuste sotsiaalmajanduslikku mõju
piirkonnale)
Projekti “Teenuste pakkumise arendamine Ruila mõisas” sotsiaalmajanduslikku mõju saab
kirjeldada kolmeti: mõju koolile, kogukonnale ning turismisektorile laiemalt.
Mõju koolile
Mõju
Tervete isiksuste
kujundamine
Kooli jätkusuutliku arengu
tagamine

Kirjeldus
Koostöös kooli, lastevanemate ja kogukonnaga kujundatakse ja
arendatakse õpilastes väärtusi ja hoiakuid. Seeläbi kujunevad
Ruila kooli õpilased täisväärtuslikeks eluterve suhtumisega
noorteks.
Mitmekülgsed tegevused hoiavad Ruila kooli maine kõrge,
vanemad on huvitatud oma laste Ruilas õppimisest. Seeläbi on
tagatud ka klassikomplektide täituvus ning piisav rahastus.

Mõju kogukonnale
Mõju
Vaba aja veetmise võimaluste
laiendamine

Kirjeldus
Lisaks olemasolevatele sportimisvõimalustele pakutakse nii
kohalikele kui ka ümberkaudse piirkonna elanikele töötubade ja
7

Tervislike eluviiside
propageerimine
Kogukonna identiteedi
kujundamine ja tugevdamine

Piirkonna maine
suurendamine
Laitse-Ruila piirkonna
jätkusuutlikkuse tagamine

ürituste näol täiendavat vaba aja veetmise võimalust.
Ruila mõisas ja ümbruskonnas toimuvad mitmed
spordivõistlused, mis kogukonna liikmeid laiemalt kaasates juhib
rohkemate inimeste tähelepanu spordi kasulikkusele.
Projekti tegevuse tulemusena kujuneb mõisakompleksist
piirkonna keskus, kus viiakse läbi erinevaid töötubasid,
korraldatakse nii koosviibimisi kohalikele kui ka pidulikumaid
sündmusi. See paneb aluse kohaliku identiteedi tugevnemisele.
Tugeva kogukondliku keskuse, kus on olemas mitmekülgsed
sportimis- ja vaba aja veetmise võimalused koos täiendavate
teenustega (nt raamatukogu, avalik internetipunkt jms),
olemasolu kindlustab Laitse-Ruila piirkonnale hea maine.
Eelnevast tulenevalt soovib piirkonnas elada selle
jätkusuutlikkuse tagamiseks piisav hulk inimesi (nii loomulik kui
ka rändeiive on positiivsed).

Mõju turismisektori arengule
Mõju
Arhitektuuripärandi
säilitamine
Ruila kui sihtkoha
atraktiivsuse kasv
Piirkonda külastavate
inimeste arvu suurenemine

Kogu olemasoleva ressursi
otstarbekam kasutamine
Turismialase koostöö
tõhustumine piirkonnas

Kirjeldus
Aktiivses kasutuses mõisakompleks tagab arhitektuuripärandi
hoidmise ja tutvustamise laiemale külastajaskonnale.
Töötubade, loodusmatkade, ürituste korraldamine mõisas
suurendab Ruila tuntust turismisihtkohana.
Suureneb piirkonda külastavate turistide koguarv.
Prognoosikohaselt suureneb aastaks 2020 mõisat kas
ekskursiooni- või koolitusgruppidena külastavate inimeste arv
kuni 1000 inimeseni aastas.
Suvisel ajal ning nädalalõppudel on mõisakompleksi kasutatavus
madal. Projekti tegevuste elluviimine võimaldab aga üritusi
korraldada ka õppetöö välisel ajal, tagades sel viisil kompleksi
optimaalseima kasutuse.
Teenuste pakkumise ja ürituste korraldamisega Ruila mõisas
kaasneb tihedam koostöö teiste piirkonna turismiettevõtjatega,
koostades selleks ühise brošüüri ning kavandades ühisüritusi (nt
laada korraldamine paralleelselt võistlustega Ruila Tallides).

Kokkuvõttes on Ruila mõisas kavandatavate tegevuste elluviimisel piirkonnale oluline mõju –
paraneb pakutava hariduse kvaliteet, suureneb kooli omanäolisus ja jätkusuutlikkus, tugevneb
kogukondlik identiteet ning suureneb piirkonna tuntus.
4. Projekti indikaatorid (vahendid projekti tulemuste ja väljundite saavutamise kontrollimiseks.
Indikaatorid peavad olema objektiivselt tõendatavad. Lisainformatsioon indikaatorite kohta on
rakendusmääruse lisas 9, osas 2.8)
4.1. Projekti tulemuste ja väljundite indikaatorid (kirjeldage projekti tulemuste ja väljundite
mõõtmiseks kasutatavaid indikaatoreid. Iga indikaatori puhul märkige ka selle saavutamise
sihttase)
Projekti “Teenuste pakkumise arendamine Ruila mõisas” tulemusi mõõtvad indikaatorid on
alljärgnevad (saavutatavad projekti lõpuks):
 sisustatud keraamikatöötuba, välja on töötatud erinevad programmid tegevusteks ning on
toimunud nädalas korra hooajal käsitööring keraamikatöötoas;
 välja on töötatud loodus- ja hobumatkade programmid;
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välja on töötatud mõisakontserdi kava, läbi viidud kuni 5 kontserti aastas;
võimalus toitlustamiseks ja seminaride läbiviimiseks kultuuriväärtuslikus miljöös, välja on
töötatud mõisamenüü;
koostöö õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate vahel on paranenud tänu tihedamale suhtlusele
erinevates huvitegevustes (tagasisideküsimustiku põhjal);
pooled lapsevanematest (50%) on kaasatud koolivälistesse tegevustesse;
Ruila mõisas toimuvad regulaarselt üritused ja pakutakse töötubades osalemise võimalust
külastajatele Unustatud Mõisate päevade raames (6 korda suve jooksul vähemalt 3 töötuba);
soetatud on inventar vastavalt lisale 13.1.
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5. Projekti tegevused, väljundid ja elluviimine
5.1. Projekti tegevus- ja ajakava
Alljärgnevalt on välja toodud kõikide projekti käigus planeeritud tegevuste – töötubade väljatöötamine ja läbiviimine – kirjeldused, samuti toetavate
tegevustena juhtimine ja teavitamine.
Tegevuse nimetus

Tegevuse kirjeldus ja selgitus, vastutav osapool

Läbiviimise aeg
(kuu/aasta)

Esmalt töötatakse välja töötoa detailne kava, mis sisaldab ülevaadet
eesmärkidest, kasutatavatest tehnikatest ja omandatavatest oskustest. Seejärel
viiakse kava järgi töötoad läbi sagedusega 4 korda kuus (v.a. suvekuudel 1
kord kuus).
1. Keraamika töötubade kava välja
töötamine ja läbi viimine

2.Loodus- ja hobumatkade
korraldamine; meeskonnamängu
läbiviimine looduses

3.Seminaride korraldamine ja
toitlustamine mõisamiljöös;
mõisakohvik
4. Mõisakontsertide korraldamine

5. Teavitustegevuste elluviimine

Töötoas õpitakse savi kasutamist, selle vormimise erinevaid tehnikaid.
Töötoas valmistatakse nii igapäevaseid tarbeesemeid kui ka muid kunstilisi
vorme, mille aluseks on kohalik rahvakunst. Ühe töötoa pikkuseks on
kavandatud 2 tundi.
Tegevuse elluviimise eest vastutab Ingrid Kitt, kes on Ruila Põhikooli
keraamika huviringi juhendaja.
Muretsetakse vahendid atraktiivse matka läbiviimiseks Ruila järve ja raba
äärde. Töötatakse välja programmid vastavalt tellija soovile kasutades
hobuseid, kanuusid, räätsasid, pakutakse pikniku võimalust järve ääres.
Ruila kooli õpetajad on 12 aastat korraldanud igal kevadel
meeskonnatöömängu oma kooli ja naaberkoolide õpilatsele, mil lapsed
läbivad ca 5-10 km pikkuse metsaraja, millel on meeskonnatööpunktid.
Õpetajad on saanud selleks igal aastal täiendkoolitust, et mängu arendada.
Pakume mängu võimalust ka asutustele ja teistele gruppidele.
Tegevuse läbiviimise eest vastutab Livia Roomets (loodusõpetuse õpetaja),
Ülle Palumets (ratsatreener).
Seminearide ja toitlustamisteenuse pakkumine. Muretsetakse mõisastiilis
lauanõud. Töötatakse välja mõisamenüü.
Vastutab Livia Roomets.
Kontsertide eesmärgiks on Eesti muusika ja pärimuskultuuri edasikandmine.
Kooril on esinemisõivad- stiliseeritud rahvarõivad.
Elluviimise eest vastutav Ruila Põhikooli muusikaõpetaja ja MTÜ Ruila Mõis
all tegutseva koori dirigent Margit Aava ja koori president Raili Kann.
Tegevused vastavalt teavitustegevuste plaanile (vt lisa 9).

Tegevuse väljund


1.09.201431.12.2015





1.08.201431.12.2015

1.06.201531.12.2015
1.05.201431.12.2015
1.04.201431.12.2015









Töötoa detailne kava, mida
kasutatakse ka peale projekti
lõppu
Näitus projekti jooksul
valmistatud esemetest
Ruila mõisa sümboolika, sh
erinevad meened
Auhindade valmistamine Ruila
talli ratsavõistlusteks

Loodusmatka detailsed
programmid
Läbiviidud matkad

Toitlustamise pakkumine
mõisamiljöös
Ruumid on välja renditud
Konserdiformaadi
väljatöötamine
Kontserdid


Artikkel Kernu valla lehes
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5.2. Projekti väljundid projekti lõpetamisel (väljundid on projekti tegevuste otsesed tulemused,
nt tooted, kaubad, teenused. Projekti väljundid peavad olema otseselt seotud projekti tegevuskavas
5.1 kavandatud tegevustega)
Projekti “Teenuste pakkumise arendamine Ruila mõisas” väljunditeks on:







mõisamenüü, milles käsitletakse traditsioonilisi roogasid, toitlustamine;
loodus- ja hobumatkade programm, matkade läbiviimise võimekus;
Ruila mõisa ja kooli sümboolikaga esemed;
Ruila tallide võistluste auhinnad;
näitused töötubade käigus valmistatud esemetest/piltidest/kunstiteostest, ineraktiivne näitus
Ruila Mõisa FB-s;
Mõisa ruumid on maksimaalselt vastavalt tellimustele välja renditud.

5.3. Projekti riskid

Risk

Riski ilmnemise
tõenäosus (suur/
keskmine/ väike)

Riski mõju (suur/
Riski maandamise abinõud
keskmine/ väike)

Töötubade kavasid ei
õnnestu välja töötada

Väike

Suur

Täiendava oskusteabe
kaasamine kogukonnast ja
omavalitsusest laiemalt,
töötubade kavade
väljatöötamisega aegsasti
alustamine

Sihtgruppidel
puudub huvi
töötubades jt
tegevustes
osalemiseks

Keskmine

Keskmine

Reklaam ajalehes, kodulehel,
teadetetahvlitel,
olemasolevates võrgustikes

Taotletavat rahalist
ressurssi ei eraldata

Keskmine

Suur

Projekti ajakavast ei
suudeta kinni pidada

Väike

Keskmine

Jätkusuutlikkusega
seonduv risk –
tegevustega ei
suudeta peale
projekti lõppemist
edasi minna

Keskmine

Soetatavate seadmete
ja tarvikute
Väike
maksumus on
kavandatust kõrgem

Läbimõeldud ja korrektse
taotluse esitamine, töötubade
korraldamine kavandatust
oluliselt väiksemas mahus
Kogenud projektijuhi
palkamine, ajakavasse reservi
planeerimine

Suur

Projekti elluviimise ajal
konkreetsete jätkuplaanide
tegemine, kogukonnas Ruila
mõisas kooskäimise
harjumuse kujundamine

Keskmine

Alternatiivsete seadmete ja
tarvikute soetamine,
omafinantseeringu osakaalu
suurendamine hinnatõusu
kompenseerimiseks

5.4 Projekti elluviimise korraldus (kirjeldage, kuidas on planeeritud projektijuhtimine, sh
töökorraldus ja vastutuse jagamine taotleja organisatsiooni sees ja partnerite vahel, st tööde
planeerimine, riigihangete planeerimine ja korraldamine, tegevus- ja ajakava järelevalve,
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raamatupidamine ja informatsioonivahetus teiste projektiga seotud organisatsioonidega)
Projekti elluviimise korraldus ja administreerimine koosneb kolmest järgnevast
võtmetegevusest:
-projektijuhtimine;
-raamatupidamine;
-tegevuste läbiviimine;
Projektijuhtimise all teostatakse järgmiseid tegevusi:
-projekti ajakavast ja eelarvest kinnipidamise jälgimine;
-projekti tegevuste elluviimise kontroll ja tõrgete kõrvaldamine;
-hinnapakkumiste võtmiste ja soetuste läbiviimise koordineerimine;
-suhtlemine rahastajaga ja aruandluse esitamine rahastajale;
-teavitustegevuste koordineerimine;
-pidev infovahetus kooli ja kogukonnaga, sihtgruppidega infovahetuse koordineerimine.
Raamatupidamise all teostatakse järgmised tegevused:
- raamatupidamislike aruannete ja väljamaksetaotluste koostamine;
- kulude korrektne dokumenteerimine.
Töötubade läbiviimise all teostatakse järgmised tegevused:
- tegevuste kavade väljatöötamine;
- seadmete ja tarvikute soetamine tegevuste tarbeks;
- tegevustes osalejate registreerimine;
- tegevuste ettevalmistus;
- tegevuste läbiviimine ja dokumenteerimine;
- tegevuste läbiviimise tulemusel paranduste tegemine töökavasse;
- sisendi andmine projekti lõpparuandesse.
Projekti meeskond ja erinevate tööde teostajad ning vastutajad on järgmised:
-Projektijuht: Tiia Rosenberg – projekti sisuline ja administratiivne juhtimine (CV LISA 2);
-Projekti raamatupidamine – MTÜ Ruila Mõis pearaamatupidaja Jonella Vöörmann;
-Töötubade ettevalmistajad ja läbiviijad – Ingrid Kitt, Ülle Palumets, Livia Roomets, Margit
Aava;
-Projekti teavitustegevuste elluviimine – Ruila Põhikooli õpetaja, MTÜ Ruila Mõis asutajaliige,
mõisas tegutseva segakoori president pikaajaline juhtimis- ja avalikkusega suhtlemise kogemus
(sh ekskursioonid ja koolitused mõisakompleksis), projektides elluviimise kogemused.
5.5 Säästva renoveerimise ja arendamise põhimõtete järgimine juhul kui projektis on
planeeritud restaureerimis- ja ehitustöid (kirjeldage, kuidas järgitakse säästva renoveerimise
põhimõtteid – traditsiooniliste ja loodushoidlike materjalide ja keskkonnasäästlike tehnoloogiate
kasutamine)
Renoveerimistöid ei ole projekti raames planeeritud.
5.6. Projekti majanduslik jätkusuutlikkus (kirjeldage, millised ressursid ja kuidas kindlustavad
projekti tulemuste haldamise ja majandusliku jätkusuutlikkuse pärast projekti lõpetamist)
MTÜ Ruila mõis on sõlminud 2013.a. kevadel lepingu Kernu Vallavalitsusega Ruila Põhikooli
ruumide kasutamiseks koolivälisel ajal, mis võimaldab MTÜl teenida ka omatulu. Samuti on Kernu
Vallavolikogu garanteerinud aastateks 2014-2015 kaasrahastuse käesolevale projektile kuni 1892
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euro ulatuses, mida MTÜ saab vajadusel kasutada. Samuti näeb MTÜ Ruila Mõis põhikiri näeb
ette, et MTÜ tulud kasutatakse Ruila Põhikooli arengut toetavateks tegevusteks ning likvideerimisel
lähevad varad üle omavalitsusele, mis tagab varade säilimise ja kasutamise sihipärasuse ka halvimal
juhul.
Koos eelnevaga tagab projekti tulemuste jätkusuutlikuse veel asjaolu, et mõisa arendamine on
süsteemne. 2012. aastal on valmis koostöös valla, kooli ja kogukonnaga Ruila mõisakompleksi
väljaarendamise kava, mis määratleb mõisa arengueesmärgid ja tarvilikud tegevused. Ka käesolev
projekt on osa kavandatust. Projekti tulemusel on oluliselt suurenenud MTÜ võimekus pakkuda
teenuseid nii oma kogukonnale kui ka külalistele.
Lõppkokkuvõttes on veel olulisim, et MTÜs on aktiivsed ja teotahtelised inimesed, kes on valmis
panustama oma vaba aega mõisa arendustegevustesse.
5.7. Projekti sotsiaalne jätkusuutlikkus (kirjeldage, kuidas on planeeritud projekti tulemuste
eesmärgipärane kasutamine pärast projekti lõpetamist)
Projekti “Teenuste pakkumise arendamine Ruila mõisas” sotsiaalne jätkusuutlikkus seisneb:
 Ruila mõisa arendusorganisatsiooni – MTÜ Ruila Mõis, kelle põhikirjalisteks eesmärkideks
on erinevate tegevuste kavandamine ja elluviimine mõisas – olemasolus ja motivatsioonis
mitmesuguste tegevuste elluviimiseks. See tähendab, et kõikidel tegevustel on konkreetne
eestvedaja;
 Ruila mõisa tasuta kasutamise lepingus MTÜga Ruila Mõis. See tähendab, et MTÜl on
võimalik mõisakompleksi kogukondlikuks tegevuseks kasutada;
 Teenuste vastu on seni huvi tuntud ning on käivitunud nii täiskasvanute kui ka lasteringid
keraamikas;
 Viime Ruila mõisas läbi ka hetkel ekskursioone, loodusmatku ning võimaluste
avardumisega erinevaid vahendeid kasutades muutuvad teenused atraktiivsemaks, meil on
võimalik klientide hulka suurendada;
 Juhendajateks ja tegevuste läbiviijateks on kohapealsed õpetajad, kes on pikki aastaid Ruila
mõisas töötanud ja soovivad ka edaspidi end Ruila mõisas teostada, mõisa
külastuskeskusena edasi arendada.
5.8. Projekti mõju horisontaalsete teemade osas (kirjeldage lühidalt projekti mõju vastava
indikaatori osas)
5.8.1 Korruptsioonivastasus (kas projekt panustab informatsiooni paremale kättesaadavusele
ja/või suuremale läbipaistvusele? Kas projekt võtab ennetava hoiaku korruptsiooni ärahoidmiseks
ja sellega toimetulekuks?)
Projekti “Teenuste pakkumise arendamine Ruila mõisas” käigus järgitakse kogu projektiperioodi
vältel läbipaistvuse ja avatuse põhimõtteid. See tähendab, et kõik projekti tegevused avalikustatakse
(valla ajaleht, koduleht), seadmed ja tarvikud soetatakse, võttes selleks hinnapakkumused
erinevatelt tarnijatelt, eelistamata kedagi isiklike kokkupuudete alusel jne.
5.8.2 Sooline võrdõiguslikkus (kuidas on projektis arvesse võetud soolise võrdõiguslikkuse
küsimused? Kas projekt arvestab soolisi erivajadusi ja lahendab konkreetseid soolisi olukordi?)
Projekti “ Teenuste pakkumise arendamine Ruila mõisas ” käigus järgitakse kogu projektiperioodi
vältel soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid. See tähendab, et töötubade komplekteerimisel
järgitakse, et ühtegi osalejat ei diskrimineeritaks ning kõigil oleksid ühetaolised võimalused
kõikides töötubades osalemiseks, võttes seejuures alati arvesse osalejate eelistusi teemade osas.
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5.9. Varasemad toetavad tegevused ja seotud projektid (kirjeldage, kas ja milliseid projekte on
taotleja seoses selle projektiga läbi viinud, sh kõik varasemad või praegused projektid samas
piirkonnas või samal teemal, mis on saanud toetust / mida taotleja on ise rahastanud / mille jaoks
toetust taotletakse mujalt; samuti kirjeldage projekti ettevalmistavaid tegevusi)
1. Ruila Mõisa pargi renoveerimine. 2012, LEADER, 60000 eurot;
2. Ruila Mõisa pargi kiviaia ehitamine ja äärise haljastamine. 2013, LEADER, 39900 eurot;
3. Ruila Mõisa talguprojekt. 2012 ja 2013, LEADER, 1600 eurot.
4. Tervisepäev 2011, 2012, 2013, omavahendid ja LEADER 3445,72 eurot;
5. Seiklusmängu „Välek“ läbiviimine, omavahendid 1180 eurot;
6. Marimetsa võistlussarja Ruila etapi läbiviimine 2012 ja 2013.
Käesoleva projekti ettevalmistamiseks on koostatud Ruila Mõisakompleksi väljaarendamise kava
(lisa 8.1).
6. Projekti eelarve
6.1. Planeeritud otsene majanduslik tulu projektist:
Projektist tulu planeeritud ei ole.
6.2. Projekti raamatupidamisdokumentide asukoht (aadress(id), kus dokumente säilitatakse
kolm aastat pärast programmi lõppemist):
Ruila Mõis, Ruila küla, Kernu vald, Harjumaa
6.3. Kavandatavad hanked
Riigihangete seaduses määratletud piirmäära ületavaid hankeid projekti raames ei toimu.
Pakkumised võetakse tellitavatele masinatele, töövahenditele, materjalidele jm tarvikutele vastavate
edasimüüjate käest kas e-posti teel, kaupluste külastamistel või vajadusel telefonitsi.
Pakkumised võtab projektijuht koostöös töötoa juhendajaga, arvestades töötoa toimumise perioodi,
töötoa sisseseadmist ja rahaliste vahendite laekumist. Arvestatakse pakkumist, kus on kõige
sobilikum hinna ja kvaliteedi suhe.
6.4 Selgitus projekti eelarve kohta (sh detailsed kulude kalkulatsioonid ja nende olemasolul ka
nende aluseks olevad dokumendid, nt hinnapakkumised, personalikulude arvestamise põhimõtted,
selgitused personalikulude vastavuse kohta asutuse või sektorite personalikulude tasemele):
Selgitused ja arvestused on välja toodud lisas 13.1 eelarve seletuskiri.
6.5 Eelarve tabelid (täidetakse Exceli failis, LISA 3)
7. Taotluse lisad:
Lisad (täiendavaid nõudeid vaadake avatud taotlusvooru
Nr
tingimuste punktist 11)
Dokumendid, mis tõendavad projekti elluviimiseks vajalike
1.
vahendite kättesaadavust, sealhulgas omafinantseeringu
olemasolu
2.
Projektijuhi CV
3.
Volikiri taotleja esindamise kohta (vajadusel)
4.
Kinnitus, et projekti tegevusi pole alustatud ja et

Lehekülgede arv
1 fail
1 fail
sisaldub lisas 1
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projektitaotluses toodud kulusid pole kaetud muudest allikatest
Maaomaniku nõusolek (vajadusel)
Restaureerimise põhiprojekt (vajadusel)
Mõisakooli pass
1 fail
Mõisakooli arengukava
2 faili
Projekti avalikustamise plaan
1 fail
Hea tahte kokkulepe ja partnerlusleppe kavand (vajadusel)
1 fail
Maksu- ja Tolliameti väljastatud tõendid maksuvõlgnevuste
11.
kohta projekti taotleja ja partnerite osas, väljastatud kuni 30
1 fail
päeva enne taotluse esitamise tähtaega
Projekti partneri(te) poolt allkirjastatud kinnitus(ed) avatud
12.
taotlusvooru tingimuste punkt 9.3 nõuetele vastavuse kohta
(vajadusel)
13.
Projekti eelarve ja eelarve seletuskiri
2 faili
Taotluse allkirjastamisega KINNITAN järgnevat:
1) kohustun projekti ellu viima vastavalt projektitaotluses esitatud informatsioonile ja tingimustele,
toetuse andmise tingimustele ja projekti lepingule;
2) projekti taotleja ja partner(id) vastavad avatud taotlusvooru tingimuste punktides 9.1, 9.2, 9.3 ja
2.8 esitatud nõuetele;
3) projektitaotluses ja selle lisades esitatud informatsioon on korrektne;
4) kohustun esitama andmeid ja osutama igakülgset abi, sh nõustun kohapealse kontrolli
läbiviimisega programmioperaatori ja teiste asutuste poolt, kelle kohustuseks on järelevalve
projektitaotluses kirjeldatud projekti elluviimise üle;
5) programmioperaator võib projektitaotluse või selle koopiad edastada teistele riigiasutustele ja
kolmandatele isikutele järelevalve teostamiseks.
Taotleja ees- ja perekonnanimi: Margit Aava
Ametikoht: MTÜ Ruila mõis juhatuse esimees
Allkirjastamise kuupäev ja koht: 28.04.2014, Ruila, Kernu vald, Harjumaa
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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