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SISSEJUHATUS 

 

Kuusalu valla kultuurielule on iseloomulik tugev ajalooline taust ja mitmekesisus. Siinne rahvakultuur 

on rikkamaid Eestis. Vallas pole professionaalseid kultuurikollektiive, tegeldakse harrastuskultuuriga 

ja professionaalse kultuuri vahendamisega. Rahvamajade ja kohaliku tähtsusega sündmuste rohkus 

ning korraldajate vabatahtlikkus ja professionaalse, kultuurile pühendunud koordinaatori puudumine 

vallas muudavad üle-vallalise kultuurikorralduse keeruliseks. Siiani puuduvad vallas konkreetsed 

kultuurialased kokkulepped ja süsteemne koostöö. Käesoleva dokumendiga püütakse panna alus nende 

tekkeks. 

 

Arengukava koostamise algatas Kuusalu vallavolikogu vabaaja komisjon 2012. a vabaühenduste 

ümarlaua ettepanekul. 2011. a märtsis toimunud valla visioonipäevadel ütles kokkutulnud rahvas 

esimest korda avalikult välja, et valla kultuur vajab paremat koordineerimist ja arengukava. 

Arengukava aitab ühendada kultuuriga tegelevate organisatsioonide, asutuste ja entusiastide 

tegevused, luues suuremat omavahelist koostööd ja sünergiat. 2012. a sügisel korraldas Kuusalu valla 

vabaühenduste ümarlaud rahvakoosoleku, milles osalesid kultuuri, spordi ja noorsootöö valdkonna 

esindajad. Edasi toimusid valdkonnapõhised kohtumised iga valdkonna esindajatega eraldi. Kultuuri 

töörühm kogunes kuuel korral, töötati ka individuaalselt ja suheldi e-posti teel. Kohtumistel kasutati 

põhilise töövahendina grupitöid, et lühikese aja jooksul läbi töötada suur hulk materjali, ideid ja 

mõtteid. Kõik seisukohad ja märkused kaaluti ühiselt läbi ning vormistati kokkuleppeliste 

ettepanekutena. Ühise tööna valmis arengukava visiooni, arengueesmärkide ning tegevussuundade 

osa. Arengukava koostamist jälgis ja juhendas volikogu vabaaja komisjon.  

 

Kultuuri arengukava töörühma juhtis Kaisa Linno (Kolgaküla selts). Töörühma kuulusid Urmas 

Paomees (Kuusalu vallavolikogu), Ingeldrin Viljak (Pärispea seltsimaja), Asko Aug (Pärispea 

seltsimaja), Tiina Kand (Veljo Tormise kultuuriselts), Ulvi Rand (Kolga-Kuusalu kammerkoor), Ulvi 

Meier (Kolga muuseum), Tiiu Aasa (Kuusalu valla külade ühing), Elina Aasa (Kuusalu pereühing), 

Urmas Kirtsi (Kuusalu vallavalitsus), Elle Ots (Kuusalu raamatukogu), Melika Kindel (Veljo Tormise 

kultuuriselts), Rasmus Merivoo (Kuusalu filmiklubi), Ingrid Nurmsalu (Vihasoo kultuuriselts), Marika 

Astor (Vihasoo kultuuriselts), Milli Kikkas (Kuusalu vallavalitsus). Esialgse materjali vormistas Milli 

Kikkas. Mõneks ajaks jäi töö seisma seoses abivallavanema vahetusega. Arengukava lõpliku versiooni 

koostas 2014. a uus abivallavanem Aare Ets. Sügisel, enne vallavolikogule esitamist, toimusid 

täiendavad ümarlauad, lisaks arutati arengukavaga seonduvat vallavolikogu kultuuri- ja 

spordikomisjoni ning Kuusalu Raamatukogu nõukogu koosolekutel. 
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Kuusalu valla kultuuri arengukava on strateegiline dokument, mis määrab valdkonna arengu 

põhisuunad aastateks 2014-2020. Kultuuri arengukava on Kuusalu valla arengukava 2013-2032 

jätkuks ja laienduseks. Käesolevas arengukavas on kultuurivaldkonna keskseteks suundumusteks 

kultuuripärandi hoidmine ja edendamine, elanikkonna laialdasem kaasamine kultuuritegevustesse, 

kultuuri eestvedajate ja juhendajate suurem väärtustamine ning kultuuri kvaliteedi tõstmine ja 

innovaatilisus. Arengukava koosneb sissejuhatusest ja kolmest peatükist. Esimeses peatükis antakse 

ülevaade valla kultuuri ajaloost ja hetkeolukorrast, teises peatükis arengusuundadest ja kolmandas 

peatükis on formuleeritud tegevuskava ja investeeringuvajadused kuue aasta perspektiivis, samuti 

kirjeldatud arengukava üle vaatamise ja uuendamise põhimõtteid ning loetletud kasutatud materjalid.  

 

Arengukavas kasutatavad põhimõisted ja lühendid 

 

HARRASTUSKULTUUR – tänapäevane huvitegevus, isetegevus ja huviklubid, seltsielu tema kõige 

laiemas mõttes, vabaharidus jne. Seda harrastatakse põhitööst vabal ajal ja reeglina pole see 

viljelejatele elukutseks ega elatusallikaks. 

HUVIRING - tegutsev harrastajate regulaarne ja juhendatud grupp, millel on ühine huviala, 

tegutsemisaeg ja -koht. 

HUVITEGEVUS – harrastaja süsteemne juhendatud tegelemine mingis kultuuri valdkonnas vaba tahte 

alusel tööst vabal ajal.  

HUVITEGEVUSE TOETUS – valla toetus kultuuriühingutele huvitegevuse korraldamiseks. 

KOP – kohaliku omaalgatuse programm; siseriiklik arenguprogramm. 

KULTUUR – kaunid kunstid (muusika, tants, kirjandus, teater, film, arhitektuur, kunst, käsitöö) ja 

nende harrastamine, kultuuriteenused (raamatukogud, kultuurivaldkonna huviharidus), 

kultuuritraditsioonid (sh rahvakultuur ja muuseumid). Mõistet kasutatakse nii professionaalse kui 

harrastuskultuuri valdkondade tähistamiseks. 

KULTUURIASUTUS – vallas paiknev ja/või vallavalitsuse hallatav asutus, sh muuseum, 

raamatukogu, mille põhiülesandeks on kultuurikorraldus ja kultuuriteenuste osutamine.  

KULTUURIKORRALDUS – kultuuri pakkumise või kultuuriga tegelemise toetav funktsioon, sh 

administratiivne tegevus. 

KULTUURIPÄRAND – rahva eelnevate põlvkondade loodud või looduslik kultuuri materiaalsete (nt 

mälestusmärk vm objekt, koht looduses jne) ja/või vaimsete (nt legendid, uskumused jms) väärtuste 

kogu, mis ühendab minevikku tänapäevaga, seob põlvkondi ja on oluline mingile kogukonnale (keel, 

peremärgid). 

KULTUURITRADITSIOONID – perioodiliselt korraldatavad kultuurialased mainesündmused ja -

tegevused, mis on omased vaid Kuusalu vallale. 

KÜSK – Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 

LEADER – kohalikele/piirkondlikele tegevusgruppidele mõeldud Euroopa arenguprogramm. 
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MAINESÜNDMUS – kultuurisündmus, mis aitab kaasa valla tuntusele ja positiivse maine 

kujundamisele. 

MTÜ – mittetulundusühing, juriidiline isik. 

MUUSEUM – muuseum on ühiskonna ja selle arengu teenistuses alaliselt tegutsev kultuuri- ja 

haridusasutus, mis ei taotle majanduslikku kasumit, mis on üldsusele avatud ning mille ülesanne on 

koguda, säilitada, uurida ning vahendada inimese ja tema elukeskkonnaga seotud vaimset ja 

materiaalset kultuuripärandit hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel. 

OMAFINANTSEERING – toetuse saaja rahaline või rahaliselt mõõdetav panus projekti, mis kajastub 

projekti eelarves. 

PROFESSIONAALNE KULTUUR – (resp. kunsti) all mõtleme professionaalide, st elukutseliste 

kunstnike, kirjanike, heliloojate jne. loomingut ja selle esitlust professionaalsete interpreetide poolt. 

PROJEKT – kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud ühekordne tegevus või 

tegevuste kogum, mille elluviimiseks toetust taotletakse või kasutatakse. 

PROJEKTITOETUS – rahastamisliik, millega avalik sektor toetab konkursi alusel kindla eesmärgi 

saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud, ühekordset ühenduse poolt elluviidavat tegevust või 

tegevuste kogumit. 

PÄRIMUSKULTUUR - on levinud suulise pärimuse või jäljendamise teel ning jaguneb aineliseks 

kultuuriks ja vaimseks kultuuriks ehk folklooriks, mis haarab kunstilise rahvaloomingu liigid, nagu 

rahvaluule ja -muusika, rahvatantsud ja -mängud, aga ka traditsioonilised tõekspidamised, teadmised 

ja oskused, rahvausundi ja -kombestiku, käsitööoskuse, rahvameditsiini, rahvapedagoogika jm. 

Mõiste pärimuskultuur eeldab seda kandvat kollektiivi, kes tunnetab seda omana, olgu see siis mingi 

kitsam kogukond või terve rahvas. 

RAAMATUKOGU - teadus-, arendus- ja kultuuriasutus, mille ülesanne on teavikute ja inforessursside 

kogumise, töötlemise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemise kaudu tagada vaba juurdepääs 

üldkasutatavale informatsioonile. 

RAHVAKULTUUR – rahva pärandkultuuril ja traditsioonidel põhinev harrastustegevus, seltsitegevus 

vms eesmärgiga uurida, hoida ja jäädvustada paikkondlikke kultuuritraditsioone, avalikke 

kultuurisündmusi ning kultuurialast tegevust. Rahvakultuuri all mõistetakse kahte valdkonda: 

pärimuskultuuri ja harrastuskultuuri. 

RAHVAKULTUURIRING - tegutsev rahva pärandkultuurile ja traditsioonidele pühendunud 

harrastajate regulaarne ja juhendatud grupp, millel on ühine huviala, tegutsemisaeg ja -koht. 

RAHVAMAJA – nii rahva-, seltsi- kui külamaja. Arengukavas käsitletakse üldnimetusena. 

RAHVARAAMATUKOGU - olles kohapeal kui uks teadmiste maailma, pakub üksikisikutele ja 

ühiskonnagruppidele võimalusi elupõliseks õppimiseks, iseseisva otsustusvõime kujundamiseks ja 

kultuurialaseks enesetäiendamiseks. 

RINGIJUHT – huvitegevuse või -ringi juhendaja/õpetaja. 
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SELTSING - kodanikuühenduse lepinguline vorm, kus seltsinglased lepivad kokku oma panuse 

andmises ühise eesmärgi saavutamiseks. Tegemist pole juriidilise ega füüsilise isikuga. 

TEENUSE DELEGEERIMINE – olukord, kus kohalik omavalitsus annab avaliku teenuse 

täideviimise üle vabaühendusele, kuid säilitab kontrolli ja vastutuse teenuse pakkumise üle. 

TEGEVUSKAVA – arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamiseks ja elluviimiseks vajalike 

konkreetsete tegevuste loend koos soovitus tulemuse, ressursside, elluviijate ja tähtaegade 

määratlemisega. 

TEGEVUSTOETUS – rahastamisliik, millega kohalik omavalitsus toetab ühenduse tegevust 

tervikuna, eesmärgiga säilitada või tõsta selle võimekust. 

TOETUS – kindla eesmärgi täitmiseks antav raha, mis kantakse rahastamisotsuse ja/või toetuslepingu 

allkirjastamise järel tervikuna või tingimustes ette nähtud osade kaupa üle toetuse saaja 

arvelduskontole. 

VABATAHTLIK TÖÖ – inimeste rahaliselt mõõdetav panus, kes töötavad oma vabast tahtest ja ilma 

rahalist tasu saamata. 

VABAÜHENDUS - mittetulundusühing (samuti nende katusorganisatsioonid ja võrgustikud), 

seltsingud ja sihtasutused, kes ei ole KOVi, riigiasutuse või avalik-õigusliku institutsiooni valitseva 

mõju all. 

VISIOON – kõrge üldistusastmega ettekujutus sellest, milliseks soovitakse kujundada valdkonna 

tulevik aastaks 2020. 
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I.  OLUKORRA KIRJELDUS JA ANALÜÜS 

 

1.1. Riigi ja kohaliku omavalitsuse rollist  

 

Eestis on järjepideva rahvakultuurialase tegevuse korraldamine riigi tasandil Kultuuriministeeriumi 

ülesanne. Lisaks üldiste suundade ja õigusaktide väljatöötamisele ning riigipoolse rahastuse 

planeerimisele tegeleb ministeerium rahvakultuuri valdkonnas vaimse kultuuripärandi teemaga ning 

Eesti erinevate kultuuriruumide toetamisega. Alates 2012. aastast koordineerib kultuuriministeeriumi 

rahvakultuuri toetusprogramme Rahvakultuuri Keskus. Riigikogu poolt heakskiidetud dokument 

„Eesti riigi kultuuripoliitika põhialused“ seab põhieesmärgiks tagada eesti rahvuskultuuri 

traditsioonide kestmise, vähemusrahvuste kultuurautonoomia toetamise ning professionaalse ja 

rahvakultuuri elujõulisuse kõigis kultuurivaldkondades. Kultuuri toetamiseks eraldatakse vahendeid 

nii otse riigieelarvest kui ka Eesti Kultuurkapitali ja Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu, kusjuures 

kultuuri kandepinna laiendamiseks suurendatakse valitsusväliste organisatsioonide ja era- ning avalik-

õiguslike isikute võimalusi kultuurisuundumuste kujundamisel. Riik toetab peamiselt üleriigiliste 

kultuuriühenduste ja rahvakultuurialaste keskseltside tegevust, sh üldlaulu- ja -tantsupidude 

traditsiooni, ning riigi ja kohalike omavalitsuste hooleks on selle toimimiseks vajaliku võrgustiku 

elushoidmine ning arendamine.  

 

Rahvakultuur hõlmab Eesti pärimuskultuuri ja rahvuslikel traditsioonidel põhinevat harrastus-

tegevust, rahvuslike ja paikkondlike kultuuritraditsioonide uurimist, hoidmist ja jäädvustamist, 

avalikke kultuurisündmusi ning rahvakultuurialast seltsitegevust, koolitust ja täiendõpet. 

Rahvakultuurialaste maakondlike tegevuste osaline toetamine toimub Rahvakultuuri Keskuse kaudu, 

läbi maakondades töötavate rahvakultuurispetsialistide võrgustiku. Nende ülesandeks on koguda, 

korrastada, levitada ja talletada rahvakultuurialast informatsiooni ning nad on ühendavaks lüliks 

rahvakultuurialast tegevust korraldavate üleriigiliste ja maakondlike institutsioonide vahel. Laulu- ja 

tantsupidude jätkuv traditsioon on Eesti rahvakultuuri osana pidevalt arenev protsess, millele pani 

aluse esimene üldlaulupidu Tartus 18.-20. juunil 1869. aastal. Laulu- ja tantsupidusid korraldab Eesti 

Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus (ELT SA). Riik aitab traditsiooni jätkumisele kaasa rahvakultuuri 

mentorprogrammi ning laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide tegevustoetuse programmi 

kaudu, mida haldab 2010. aastast ELT SA.  

 

Kohalik u omavalitsuse kohustused kultuurivaldkonnas põhinevad kohaliku omavalitsuse korralduse 

seaduse sättel, mille kohaselt omavalitsusüksuse ülesanne on korraldada huvikoolide, raamatukogude, 

rahvamajade, muuseumide, spordibaaside ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on 
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omavalitsusüksuse omanduses. Kuna kohaliku omavalitsuse toimimise esmane põhimõte on kohaliku 

elu küsimuste iseseisev ja lõplik otsustamine ning korraldamine, siis on vallal vabadus määrata 

prioriteedid ja väärtused, mille alusel erinevaid eluvaldkondi toetada ja arendada. Vastavalt 

võimalustele kajastuvad vallaeelarves ka kultuurivaldkonna kulud - kultuuriasutuste 

ülalpidamiskuludele lisanduvad investeeringud ning vabaühendustele antavad toetused 

(tegevustoetused ja projektitoetused). Kuusalu vallas on kehtinud põhimõte, et kui valda tuuakse 

avalikes huvides teostatud projektidega väljastpoolt rahalisi vahendeid, siis vald toetab omaosalusega. 

Just projektitegevusega on vabaühendustel oluline osa kohalikus kultuurikorralduses ja –arengus. 

Kuusalu vallavolikogu juurde on alalise komisjonina moodustatud kultuuri- ja spordikomisjon, mille 

põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja – valitsuse nõustamine valla kultuuri- ja 

sporditegevuse ning nende valdkonnaga seotud mittetulundusorganisatsioonide küsimustes. 

Vallavalitsuses kureerib kultuurivaldkonda sotsiaalala abivallavanem. 

 

1.2. Kuusalu vald, meie kultuuritegijad ja kultuuri pärand 

 

Kuusalu vald on Harjumaa idapoolseim omavalitsus. Vald piirneb idast Harjumaa valdade Jõelähtme 

ja Anijaga ning läänest ja lõunast Lääne-Virumaa Vihula, Kadrina ja Tapa valdadega. Valla 

territooriumi sees asub eraldi omavalitsusüksus Loksa linn. Põhjaosas on Kuusalu valla piiriks Soome 

laht, valla rannajoon on kõige pikem Eestis - ca 120 km. Seisuga 01.11.2014 oli Kuusalu vallas 6575 

elanikku. Valda läbivad riikliku tähtsusega Peterburi ja Piibe maanteed. Suurim tõmbekeskus Tallinn 

asub Kuusalu vallast ca 35-75 km kaugusel. Kuusalu valla pindala on 707,9 km2, vald on selle 

näitajaga suurim Harjumaal ja suuruselt teine Eestis.  

 

Pealinna Tallinna lähedus on kultuurile küll soodsaks võimaluseks, kuid ka kohalikku kultuuri 

piiravaks ohuks. Ühest küljest on kõik Tallinnas pakutavad kultuuriteenused vallaelanikele hästi 

kättesaadavad, teisalt võib see mõnevõrra kahandada huvi kohapeal pakutavate või viljeletavate 

kultuurisündmuste vastu. Sellest tulenevalt tuleb vallas tähelepanu pöörata kohaliku eripära, 

identiteedi suurendamisele. Kuusalu valla kultuurielu mõjutab mingil määral ka Loksa linn, mis on 

valla idapoolse osa tõmbekeskuseks. Veerand Loksa gümnaasiumi õpilastest elavad vallas. 

Vallaelanikud käivad Loksal huviringides ja osalevad kultuurisündmustel. Aga ka vastupidi – paljud 

Loksa elanikud on Kuusalu valla kultuuri tarbijad. 

Ligi pool Kuusalu valla territooriumist kuulub Lahemaa rahvusparki, kus on kaitse all rahvakultuur. 

See seab Kuusalu kultuurielule mõningaid piiranguid, aga avab ka võimalusi. 2014. a on koostamisel 

Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava 2016-2025, kus mõistetakse rahvakultuuri all 

„traditsioonidel põhineva rahvaloomingu terviklikku kogumit, mille väljendusvormide hulka kuuluvad 

keel, rahvalaul, -muusika, -tants, -kombestik, etnograafiline käsitöö ja teised pärimuskultuuri liigid, 
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samuti kogukondlik tegevus, rituaalid ja pidulikud sündmused.“ Dokument näeb ette Lahemaa 

rahvuspargi kultuuripärandi kaitset, seega on tähtis „piirkonnaga seotud unikaalse vaimse pärandi ja 

rahvakultuuri säilimine – kohapärimus, töötraditsioonid, käsitööoskused, vaimne pärand. /…/ Vajalik 

on koguda kultuuriloolist teavet külade ajaloost, töötraditsioonide, kultuuriväärtuste ning foto- ja 

videomaterjaliga, samuti täiendada elava pärimuse lisamisega kaardirakendusse. 2012. aastal avati 

kasutuseks uurijatele Lahemaa rahvuspargi teaduslik arhiiv ja raamatukogu, kus on tallel Lahemaal 40 

aasta jooksul läbiviidud uuringud ja kultuuriloolised käsikirjalised materjalid. Neid kogusid tuleb 

täiendada. /…/ Vajalik on esemeliste ning töövõtete alaste kultuuritraditsioonide kohta info kogumine 

ning tutvustamine koostöös kohalike muuseumide, rahvaülikoolide ja külaseltsidega.“ 

Kuusalu valla vabaühenduste aktiivsus on viinud selleni, et vallavalitsus ise ühtki sündmust ei 

korralda. Igal aastal kuulutab vallavalitsus välja konkursi, millega tellitakse vallale olulisemate 

sündmuste korraldamine. Näiteks 2015. aastaks telliti lauritsapäeva, merepeo, kihelkonnamängu, 

tänupeo, valla-aastapäeva, beebipeo, iseseisvuspäeva ja laululapse konkursi läbiviimine. Nende 

korraldamisel on vallavalitsus MTÜdele rahastajaks ja partneriks. Alates 2004. aastast tellib 

vallavalitsus kroonikafilme, kus on jäädvustatud aasta olulisemad sündmused vallas. 

 

Alates esimesest laulupeost 1869. aastal on valla taidlejad olnud esindatud laulu- ja tantsupidudel. Igal 

aastal osaletakse ka Harjumaa memme-taadi peol. Kuusalu valla aukodanike hulgas on tuntud 

kultuuriinimesed Veljo Tormis, Hugo Lepnurm, Taavi Esko ja Tõnu Lindvet.  

 

Kuusalu vald kattub peaaegu täielikult kunagise Kuusalu kihelkonna alaga. Siinne kultuuriajalugu  on 

aukartustäratavalt pikaajaline ja rikas. Esmakordselt võib lugeda Kuusalu kohta keskaja ürikutest 13. 

saj esimesest poolest. Täpsemad andmed kultuuritegemise kohta algavad 19. saj teisest poolest. 

Ärkamisaeg oli kogu Eestis kultuuriliselt väga viljakas. Kuusalus võeti huviga osa ärkamisaja 

rahvuslikest ja poliitilistest sündmustest ning kihelkond paistis mitte ainult Harjumaal vaid kogu 

Põhja-Eestis silma oma arenenud kultuurieluga. 1864. a asutati kihelkonna esimene kool: Kolga-Uuri. 

1867. a avati veel neli kooli ning pandi alus koorilaulule. Tallinnas õpetust saanud ja koorides laulnud 

õpetajad panid koolilapsed neljahäälselt laulma ja moodustasid koolide juurde lauluseltsid. 

Kooliõpilaste lauluharrastuse tipuks kujunes suur lastepidu 1870. a suvel Kuusalus, millest võttis osa 

400 õpilast ja kus toimus suurejooneline lippudega paraad. Peamiselt koolmeistreist koostatud 

Kuusalu meeskoor oli Harjumaalt lisaks Tallinnale ainus ja Põhja-Eestist üks väheseid, kes käis 1869. 

a Tartus Eesti esimesel laulupeol. Sealt innustust saades asutati 1870. a oma pasunakoor. Siiani 

tegutsevad Kuusalu meeskoor on vanim koor ja Kuusalu pasunakoor vanuselt viies pasunakoor Eestis. 

 

Kultuurielu sai suurema hoo sisse sajandivahetusel mitmete haridus-ja lauluseltside loomisega kogu 

kihelkonnas. Kuusalu Muusika Seltsi peeti Põhja-Eesti üheks paremaks. Krahv Stenbock lasi 1880. a 
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Tsitre suvemõisa ehitada teatrimaja, mida lubas kasutada ümbruskonna seltsidel pidude 

korraldamiseks. Teatrimaja juures oleval nn teatriplatsil käisid ümbruskonna noored oma tantsuõhtuid 

ehk karapit pidamas. Teatriplatsi kõrval kiigeplatsil toimusid kohalike kihelkonnakoolide kevadpeod. 

Õpilased saabusid rongkäigus, olid pidulikud rivistused, etteasted, võimlemis- ehk turnimiskava, 

laulud ja mängud. Karskusseltsi Seeme  eestvõttel valmis 1905. a Kuusallu kihelkonna esimene 

rahvamaja. Kolm aastat hiljem pühitseti Leesi rahvamaja ja 1918. a avas oma maja Viinistu 

vabatahtlik tuletõrjeselts. Paljudes külades olid kiigeplatsid. Suuremateks kokkusaamiskohtadeks olid 

laadad, kus lisaks kaubategemisele oli ka mitmesugust meelelahutust, ka tsirkust. Laatasid peeti 

näiteks Kuusalu Kapa kõrtsi juures ja Valgejõel. Kõige suuremad ja kuulsamad olid Liiva laadad 

Kahala-Liival. 

 

20. saj alguseks oli lauritsapäevast kui Kuusalu valla vanimast ja tähtsaimast traditsioonist saanud suur 

rahvapidu, mil Kuusallu tuli kokku tuhandeid inimesi nii tervest kihelkonnast (sel päeval lubati kõik 

töölt vabaks ja saadeti kirikusse) kui kaugemaltki kirikuteenistusele ja sellele järgnevatele 

pidustustele. Toimus kaitseliidu paraad, võistlused, laat ja pidu Kordejaanil. 

 

Vabariigi ajal valmisid rahvamajad ka Kolgas, Kolgakülas ja Vihasool. Neis korraldati mitmesuguseid 

kursusi, viidi läbi põllumajandus- ja käsitöönäitusi, tegeleti koorilaulu, näitemängu ja rahvatantsuga. 

Laulukoorid astusid üles pidudel ja kontsertidel, osaleti laulupidudel. Külades, kus oma rahvamaja 

polnud, nagu näiteks Pärispeal, korraldati pidusid koolimajas või mõnes suuremas talus. 1934. a oli 

kihelkonnas 10 algkooli ja 3 täienduskooli üle tuhande õpilasega, 5 rahvamaja ja 12 

rahvaraamatukogu, kokku üle 8000 köitega. Kuusalu identiteet oli nii tugev, et säilis ka Eestist 

väljarännanute seas. 1938. a ilmus raamat „Vana kannel III“, mis sisaldab Venemaa asundustes 

kogutud Kuusalu rahvalaule. 

 

Teise maailmasõja ajal ja järel Kuusalu seltsielu soikus. Uus tegus aeg saabus 1960ndatel aastatel. 

Kolhoosiajal taidlus õitses, seda toetati nii riiklikult kui kohalike majandite poolt. Kultuuriline 

koostegevus jätkus ka Eesti taasiseseisvumise järgselt. 2005. a ühinesid Kuusalu vald, mille 

kultuurielu juhtis peaasjalikult üks kultuuriselts, kes haldas ka valla ainukest rahvamaja, ning Loksa 

vald, kus tegutses mitmeid väiksemaid rahvamaju ja aktiivseid külaseltse. Tänaseks on Kuusalu vallas 

sügavate juurtega mitmekülgsed kultuuritraditsioonid ja ajalooliselt tugevad toimivad kogukonnad.  

 

Kuusalu valla kultuuripärandi  erinevad ajaloolised kihistused on hoomatavad maastikul. Siin leidub 

esiajaloolisi asula- ja kalmekohti (Muinsuskaitseameti registris on 494 arheoloogiamälestist), erineva 

asustusstruktuuri ja hoonestusega külasid, samuti on säilinud traditsiooniliste elatusalade ning 

maakasutusega seotud maastikutüüpe. Kolga, Valkla, Kodasoo, Kiiu mõisaansamblid ja pargid 

esindavad siinset mõisakultuuri. Tuntuimad ehitusmälestised (kokku registris üksikobjekte 69) on 
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lisaks mõisatele ka Kuusalu ja Leesi kirik, Kiiu tornlinnus, Mohni tuletorn, Juminda merepäästejaam. 

Kohalikud kalmistud Kuusalus ja Leesil ning mälestusmärgid on riikliku kaitse all ajaloomälestistena.  

 

Rahvakultuuri uurijad on Kuusalu valda esile tõstnud just oma rikkaliku kultuuripärandi poolest - 

siinsetest küladest on kogutud märkimisväärne osa vanematest regilauludest ning rahvatantsudest. 

Suur on ka kohapärimuse andmebaasi talletatud kohalugude hulk. Maastiku ning ainelise 

kultuuripärandiga seotud teadmistel (nt kohanimed, paigalood jm) ja oskustel (nt murdekeel, käsitöö, 

rannakalastus jm) on oluline osa ka kaasaja kohalikus pärandis. Nagu ka erinevatel kogukondlikel 

traditsioonidel (nt talgud, laadad, külapäevad, kalendritähtpäevade tähistamised, laulmine, rahva-

spordiüritused jm). Elava suulise kultuuripärandi fikseerimine ning väärtustamine on keeruline 

ülesanne, kuna tegu on tervikliku ning tihtilugu iseenesestmõistetava igapäevaelu osaga.  

 

Piirkonna kultuuripärandi väärtustamise ja tutvustamisega tegelevad kohalike muuseumite kõrval 

mitmed Kuusalu valla kodanikuühendused. Iga-aastaselt toimub üle-vallalisi üritusi (nt lauritsapäev, 

kihelkonnamäng, valla aastapäev jms)  ja ka väiksemaid kultuuripärandiga seotud sündmusi (õpitoad, 

loengud jms). Välja on antud erinevaid raamatuid ja trükiseid, samuti heliplaate, videosalvestisi. 

 

1.2.1. Kirikutest 

 

Kuusalu Laurentsiuse kirikut , mis rajati 13. saj lõpul, peetakse Põhja-Eesti üheks vanemaks 

pühakoja-hooneks. Kirikus tegutseb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ida-Harju Praostkonna Kuusalu 

Laurentsiuse Kogudus. Kuusalu kihelkonnakirikul on kaks  abikirikut: Leesi Katariina kirik ja 

Loksa Püha Neitsi Maarja kirik . Leesi kirik ehitati aastail 1865-1867 Juminda kabeli järglasena. 

Valla idapoolseid külasid teenindav Loksa linnas asuv Maarja kirik on pühitsetud 1853. Kabel on 

Loksal olnud juba aastast 1629. Kuusalu ja Leesi kirikus teenib õpetaja Jaanus Jalakas, Loksal diakon 

Ahti Udam. 

Kõigi kolme kiriku juures on ka kalmistu, kuhu on maetud paljud meie kultuuriloole olulised 

inimesed. Näiteks Kuusalus pastor Eduard Ahrens, krahv Stenbocki perekond, loodusteadlane Gustav 

Vilbaste, arhitektid August Volberg ja Erika Nõva, kirjanik Evald Jalak.  

 

Vallas tegutsevad ka Valkla ja Hirvli baptistikogudused. 

 

2014. a hävis põlengus arhitektuurimälestiste hulka arvatud Kuusalu kiriku juures asuva pastoraadi-

hoone katus.  1798. a valminud Eesti ühe vanema pastoraadihoone taastamine on Kuusalu valla ja 

koguduse lähiaastate oluline tegevus.  

 

Usuasutused saavad Kuusalu vallaeelarvest aastas kokku 6000-8000 eurot toetust. 
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1.2.2. Muuseumidest 

 

Vastavalt muuseumiseadusele on muuseum ühiskonna ja selle arengu teenistuses alaliselt tegutsev 

kultuuri- ja haridusasutus, mis ei taotle majanduslikku kasumit, mis on üldsusele avatud ning mille 

ülesanne on koguda, säilitada, uurida ning vahendada inimese ja tema elukeskkonnaga seotud vaimset 

ja materiaalset kultuuripärandit hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel. 

Kuusalu vallas on 6 muuseumit. 

 

Kolga muuseum, valla suurim ja ainus, mis vastab muuseumi-seadusest tulenevatele nõuetele, on 

valla omanduses olev Kuusalu kihelkonnamuuseum. Muuseum kogub esemelist ja vaimset pärandit 

ning korraldab järjepidevalt eriteemalisi näitusi. 2012. a oli museaale kokku 6021 ühikut, külastajaid 

aastas 2222 inimest. 

 

Viis eramuuseumit on sisuliselt erakogud, mis toimivad omaalgatuslikult ja isemajandavalt, 

vallavalitsus neid ei toeta. Samas annavad nad suure panuse Kuusalu valla kultuurielu rikastamisel. 

Neid (v.a. Viinistu kunstimuuseumit) saab külastada vaid ettetellimisel ja neis ei peeta kogude üle 

kirjalikku arvestust. Kaks neist tegutsevad MTÜdena, üks FIEna. 

 

Viinistu kunstimuuseum (omanik Jaan Manitski, MTÜ Muusa Kapriis) avati 2002. a vanas 

kalakülm-hoones. Erakogus on 900 eesti kunstnike taiest, neist eksponeeritud 600. Kahes tünnigaleriis 

korraldatakse vahetuvaid näitusi. 

 

Kolgaküla traktorite ja tööriistade muuseum (omanik Kunnar Vahtras, MTÜ Kolgaküla Traktorite 

ja Tööriistade Muuseum) asub kolhoosiaegses suurlaudas. Kogus on 15 traktorit ja palju muud 

huvitavat, peamiselt põllutööriistad. 

 

Näkiallika tööriistade ja sepikoda-muuseum (omanik Peeter Kivimäe, FIE) on elustiil, hobi ja 

elatusallikas üheskoos. Omanik pakub lisaks muuseumikülastusele rühmadele toitlustust ja 

aktiivset tegevust ning osaleb üritustel oma sepikoja ja õpitubadega. Tema suurimaks huviks on 

vanad mootorrattad ja sõjatemaatika. 

 

Toomani talumuuseum (omanik Tiiu Mürk) on esivanemate talu aita tehtud kogu, kus on umbes 

paarsada museaali. Nende hulgas ka arhiivikogu (kooliõpikuid, vihikuid, kirjutisi, projekte) Eesti ühe 

esimese naisarhitekti Erika Nõva asjadest. 
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Viinistu külamuuseumis (perenaine Urve Toompuu) on hoiul ligikaudu 100 rannarahva eset. 

Perenaine räägib külastajatele kohalikke lugusid rannamurdes. 

 

Erakogud on peale eelmainitute veel ka perekond Sundjal Pikakosel, Aivar Simsonil Tammispeal, 

Lembit Arulol Vihasoos ja Mäido Rosenil Pärispeal.  

 

1.2.3. Raamatukogudest  

 

Vastavalt rahvaraamatukogu seadusele on rahvaraamatukogu kohaliku omavalitsuse asutus, mille 

eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte 

saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. 

 

Vallas pakub lugemisteenust Kuusalu raamatukogu oma kuue filiaaliga (Hirvli, Joaveski, Kolga, 

Kõnnu, Vihasoo ja Viinistu). Raamatukogus töötavad juhataja ja 8 raamatukoguhoidjat. 

Finantseerimine toimub valla- ja riigieelarvest. Raamatukogu külastusi toimus 2013. a 28 227 ja 

laenutusi  51 987. Teavikuid on kokku 69 800. 2013. a laiendati Kuusalu raamatukogu ruume, 2014. a 

kolis Joaveski raamatukogu uude rahvamajja.  

 

1.2.4. Rahvamajadest 

 

1931. aasta rahvamajade seadusega loodi Eestis ühtlane üleriiklik rahvamajade võrk ja anti 

asjakohased eeskirjad rahvamajade ülalpidamiseks, ehitamiseks ja korraldamiseks. Võrgu 

kujundamisel tuli silmas pidada, et rahvamaja asuks piirkonna keskkohas, oleks kodanikele 

kättesaadav ja et tegevus-raadius oleks vähemalt 7 km. Kolgaküla ja Vihasoo rahvamajad ehitati 

rahvamajade võrgu kava raames. Seltside eestvedamisel ehitatud majad Kuusalus, Viinistul ja Leesil 

olid juba varem valmis. Kolgas annetas krahv Stenbock Tsitre suvemõisa teatrimaja rahvamajaks ja 

kohalikud mehed vedasid selle 1929. a Kolka. 

Tänapäevases Eestis pole rahvamajade tegutsemine reguleeritud ühegi seadusega. Kuusalu valla 

kultuuri üheks omapäraks on see, et siin on palju rahvamaju ja neid kõiki haldavad MTÜd. 

Üheteistkümnest rahvamajast kaheksa kuuluvad vallale, kaks külaseltsile ja üks äriühingule. Vallale 

kuuluvad rahvamajad on antud vara tasuta kasutamise lepingutega MTÜde hallata. Kõik need majad 

(v.a. Vihasoo rahvamaja) on viimastel aastatel MTÜde eestvedamisel üles ehitatud või vähemalt 

osaliselt korda tehtud. MTÜd korraldavad neis  nii ringi- kui kogu muu tegevuse. Vallavalitsus katab 

majade ülalpidamiskulud, Kuusalus ka tegevjuhi ja majaperenaise töötasu ning raamatupidamise, 

Kolgakülas osaliselt tegevjuhi töötasu.  Vallavalitsuse seisukoht on, et kaks suuremat rahvamaja 

suudavad kogu elanikkonda kultuuriliselt teenindada. Ülejäänud majad on pigem kogukonna-keskused 
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ja neid juhitakse vabatahtliku tööna. Vallavalitsus toetab MTÜsid ka laste- ja rahvakultuuri-ringide 

juhendajate tasustamise ning projektide (kaas)finantseerimisega. Puudub koordineeritud koostöö 

rahvamajade juhtide vahel vallas ja vähe suheldakse kolleegidega väljaspool valda. 

 

Joaveski rahvamaja 

Maja ehitatud: 2013, vana papivabriku klubihoone asemele. 

Haldaja: MTÜ Joaveski Küla. 

Omanik: AS Raju 

Publikukohtade arv saalis: 100 

Ringide arv 2014. a sügisel: 0 

Traditsioonilised sündmused: Toimub alles „sissetöötamine“, tegevuste ja ürituste planeerimine. 

Majas tegutseb Joaveski raamatukogu 

 

Kodasoo külamaja 

2014. a sügisel on majaehitus veel pooleli. 

 

Kolgaküla rahvamaja 

Maja ehitatud: 2008, pärast 1931. a valminud hoone maha põlemist. 

Haldaja: Kolgaküla selts. Seltsil on palgaline tegevjuht. 

Publikukohtade arv saalis: 200, saalis on lava. 

Ringide arv 2014. a sügisel: 5 

Traditsioonilised sündmused: mälumängud, koguperepäevad, nääripidu, valla-aastapäev, tänupidu ja 

Kolgaküla kokkutulekud. 

 

Kolga rahva maja 

Maja ehitatud: 1874, algselt vallamajaks. Põhiosas renoveeritud 2010-2014. 

Publikukohtade arv saalis: saali veel pole. 

Ringide arv 2014. a sügisel: 0 

Traditsioonilised sündmused: Maja on pooleli, valmis osas töötab kaugtöö- ja koolituskeskus, toimub 

väiksemaid üritusi ja koosviibimisi. 

 

Kuusalu rahvamaja 

Maja ehitatud: 1905 

Haldaja: MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts. Seltsil on palgaline tegevjuht ja majaperenaine. 

Publikukohtade arv saalis: 200, saalis on lava. 

Ringide arv 2014. a sügisel: 10 

Majas tegutsevad ka Kuusalu valla külade ühing ja Kuusalu pensionäride ühendus. 
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Traditsioonilised sündmused: vabariigi aastapäeva tähistamine, taidlejate talvepidu, perepäevad, 

emadepäeva kontsert, laululapse konkurss. 

 

Kõnnu külamaja 

Maja ehitatud: 2013. 

Tegevusi majas korraldavad külaelanikud. 

Publikukohtade arv saalis: 50? Maja juures on külaplats, mida kasutatakse väliüritusteks. 

Ringide arv 2014. a sügisel: 0 

Traditsioonilised sündmused: Majas tegutseb Kõnnu küla raamatukogu. 

 

Leesi rahvamaja 

Maja ehitatud: 1908, renoveeritud 2005-2011. 

Haldaja: MTÜ Pohiranna 

Publikukohtade arv saalis: 100, saalis on lava 

Ringide arv 2014. a sügisel: 0 

Traditsioonilised sündmused: mälumängud, jõulupidu      

   

Pärispea seltsimaja 

Maja ehitatud: 1874, algselt koolimajaks. Põhiosas renoveeritud 2013 

Haldaja: MTÜ Pärispea Seltsimaja 

Publikukohtade arv saalis: 100. On olemas õuelava. Majas tegutseb ka kaugtöökeskus. 

Ringide arv 2014. a sügisel: 2 

Traditsioonilised sündmused: pannkoogipäevad, kinoõhtud, õpitoad, jõulupidu, vastlapäev.           

 

Sigula külamaja 

Maja ehitatud: 2014 

Omanik ja haldaja: MTÜ Sigula Küla Ühendus 

Publikukohtade arv saalis: 50 

Ringide arv 2014. a sügisel: 0 

Traditsioonilised sündmused: rahvakalendri tähtpäevade tähistamised, külakoosolekud. 

 

Vihasoo rahvamaja 

Maja ehitatud: 1934 

Haldaja: Vihasoo Kultuuriselts MTÜ 

Publikukohtade arv saalis: 100 

Ringide arv 2014. a sügisel: 3 

Traditsioonilised sündmused: Pillipralle, vabariigi aastapäeva tähistamine. 
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Viinistu rahvamaja 

Maja ehitatud: 1918 

Haldaja: MTÜ Viinistu Külaselts 

Publikukohtade arv saalis: 100 

Ringide arv 2014. a sügisel: 1 

Traditsioonilised sündmused: rahvakalendri tähtpäevad, muinastulede öö, külapäev. 

 

1.2.5. Ringitegevusest 

 

Ringitegevust reguleerib Kuusalu valla taidlusringide toetamise kord. Vallavalitsus maksab rahva-

kultuuriringidele tegevustoetust - ringijuhendaja tasu. Ringid ei ole moodustanud MTÜsid (v.a. Kolga 

rahvatantsijad), neid toetatakse MTÜde kaudu, kes haldavad maja, kus ring tegutseb. Lisaks saavad 

ringid taotleda ühekordseteks sündmusteks projektitoetust. 

 

Kuusalu valla rahvakultuuriringid, mida vallavalitsus toetab (13): 

Liik Nimi Asutam

is-aasta 

Juhendaja Tegutsemiskoht 

Laulukoor 

(5) 

Kolga-Kuusalu kammerkoor 1987 Taavi Esko Kolga kool, 

Kuusalu rahvamaja 

 Vihasoo segakoor 1985 Gerta Allemann Vihasoo rahvamaja 

 naiskoor Kadri 1987 Krista Kukk Kuusalu rahvamaja 

 Kuusalu meeskoor 1867 Ene Järvik Kuusalu rahvamaja 

 lauluansambel Viisiveeretajad 1954 Mare Russak Kuusalu rahvamaja 

Rahvatantsu- 

ansambel (5) 

Kolga segarühm 1984 Karin Soosalu Kolga kool 

 segarühm Kabujalake 1983 Eelika Krasmus Kuusalu rahvamaja 

 naisrühm Viimikud 1997 Ilme Laagriküll Kuusalu rahvamaja 

 vanaemaderühm Tiiu 1988 Tiiu Aasa Kuusalu rahvamaja 

 Vihasoo tantsumemmed 1999 Elna Linkvist Vihasoo rahvamaja 

Näitering (2) Kuusalurahva teater 1995 Tõnu Tamm Kuusalu rahvamaja 

 Vihasoo näitering 1924 Andres Napp Vihasoo rahvamaja 

Puhkpilli- 

ansambel (1) 

Kuusalu pasunakoor 1870 Ott Kask Kuusalu rahvamaja 
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Kuusalu vald võib olla uhke oma väga pika traditsiooniga rahvakultuuriringide üle. 1867. a asutatud 

Kuusalu meeskoor on Eesti seni tegutsevatest kooridest kõige vanem. 1870. a asutatud Kuusalu 

pasunakoor on vanuselt viies Eestis. Ka 20. saj lõpupoole loodud kollektiivid on saavutanud 

stabiilsuse ja tuntuse. Ringijuhid on professionaalsed, staažikad ja tunnustatud. Aktiivselt suheldakse 

Eesti teiste kollektiividega. 

 

Ülejäänud ringe, nn huviringe, toetab vallavalitsus sellega, et võimaldab kooskäimiseks tasuta ruume 

koolides või vallamajas. Rahvamajades tegutsevate huviringide puhul on jäetud MTÜ otsustada, kas 

renti nõuda või mitte. Neist ühed pikema traditsiooniga on flamenkotantsuklubi Rosa Verde (loodud 

2001) ja Kolgaküla lainerid (loodud 2008). 

 

Vallavalitsus toetab ka laste ja noorte huvitegevust, mis on koondunud põhiliselt koolide juurde. 

Kõikides Kuusalu valla koolides ja Loksa gümnaasiumis (kus veerand õpilastest elavad Kuusalu 

vallas) on koorid ja rahvatantsurühmad, mõnes ka näitering. Kuusalu kunstide kool pakub muusika 

õppimise kõrval võimalust ka kunstiõppeks.  

 

1.2.6. Vabaühendustest 

 

Kuusalu valla kirev ja rohke vabakond sai alguse 1990ndate aastate lõpus. Esimene MTÜ, mis loodi 

1997. a toonases Loksa vallas, oli MTÜ Kolgaküla küla rahvamaja (praegune Kolgaküla selts). 1998. a 

loodi endise Kuusalu valla esimene MTÜ - Veljo Tormise Kultuuriselts. Kohaliku kogukonna või 

laiema üldsuse avalikes huvides tegutsevaid ühendusi on nüüdses Kuusalu vallas kokku ligi sada, neist 

kultuuriga tegeleb mingilgi määral poolsada. Kuusalu vallavalitsus on delegeerinud mitmed avalikud 

teenused vabaühendustele. Nii haldavad mittetulundusühingud kõiki vallale kuuluvaid rahvamaju ja 

korraldavad neis nii ringi- kui muu tegevuse. Ka mujal toimuvaid kultuurisündmusi viivad valdavalt 

läbi vabaühendused. Seega võib öelda, et Kuusalu valla kultuuri korraldavad vabaühendused, kellele 

on antud selleks üsna suur vabadus. Vallavalitsus kontrollib olukorda läbi rahastamise. Paljud seltsid 

on väga aktiivsed. Üle 30 vabaühenduse on kirjutanud projekte ja toonud valda toetusi väljastpoolt. 

Viimaste aastatega on seltside eestvedamisel üles ehitatud või vähemalt osaliselt korda tehtud kümme 

rahvamaja (Kuusalu, Kolgaküla, Leesi, Pärispea, Kõnnu, Viinistu, Kolga, Joaveski, Sigula, Kodasoo). 

 

Paljusid Kuusalu valla külasid (kokku on neid 64) veavad aktiivsed külaseltsid. Nad on ühisürituste 

(talgute, rahvakalendri tähtpäevade, külapäevade jms pidamise) eestvedamisele lisaks korraldanud 

külaplatside (Kolga-Aabla, Valgejõe, Tapurla, Hirvli, Kõnnu, Turbuneeme, Virve, Saunja, Kodasoo, 

Tammistu, Pärispea, Tsitre?) kordategemise või ehitamise ning hoolitsevad küla üldise heakorra eest. 

Mitu külaseltsi on andnud välja oma kodukandi ajalugu käsitleva raamatu (Kolgaküla, Kiiu, Juminda, 
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Pärispea, Sigula, Turbuneeme, Viinistu). On ka neid külasid, kus pole veel moodustatud MTÜd, aga 

toimub aktiivne ühistegevus, näiteks Hirvli küla lasteüritused ja Paju teater.  

Nii Kuusalu vallas sündinud helilooja Veljo Tormise kui ka laiemat valla kultuuri pärandit hoiab elus 

Veljo Tormise kultuuriselts, kes haldab ka Kuusalu rahvamaja ja korraldab mitmeid ülevallalisi 

suuremaid kultuurisündmusi. 2014. a tellisid ja etendasid nad muusikalise suurvormi „Lauritsa 

lubadus“. Selts on välja andnud kolm raamatut: Kuusalu kihelkonna kohajuttudest, elulugudest ja 

rahvariiete valmistamisest, lasknud vermida kohaliku leiu eeskujul sõle ja andnud välja plaadi 

kihelkonna regilauludega. Kihelkonna aja- ja kultuuriloo tutvustamise ja säilitamise eest seisab 

Laurentsiuse selts, kes on välja andnud kolm filmi DVDdel: Kuusalu kihelkonnast, Kuusalu 

kihelkonna rahvarõivastest ja Kolga rannast. Juminda poolsaare külade kultuuripärandi, sh 

rannamurde hoidmisega tegeleb MTÜ Pohiranna. Keskkonnaseltsid (Eru lahe rannarahva selts ja 

Ökokratt) teevad tihedalt koostööd Lahemaa rahvuspargi haldaja keskkonnaametiga. Tuntud 

filmimehed Artur Talvik ja Rasmus Merivoo on toonud kinonäitamise oma koduvalda. MTÜ Külakino 

korraldab kinoõhtuid valla erinevais paigus, nii sees kui väljas. Kuusalu filmiklubil toimuvad Kuusalu 

Hako klubis kino-kohvikud. Regulaarsed kinoõhtud toimuvad ka Pärispea seltsimajas. Pikima 

merepiiriga valla staatus loob eeldused merega seotud kultuuritegevuse arendamiseks. Viimastel 

aastatel on rannakülades hoogustunud mere- ja päästeseltside tegevus. Aktiivselt tegutseb Juminda 

poolsaare korrakaitse. 

 

Aastate jooksul on Kuusalu vallas traditsiooniks saanud mitmed vabaühenduste läbiviidavad 

sündmused: lauritsapäev, kihelkonnamäng, Kolga karap, Kuusalu kihelkonna mai- ja jõululaat, 

Kolgaküla koguperepäevad ja mälumängud, Vihasoo pillipralle ja jõulukontsert, Valgejõe laste 

spordipäev, Kiiu jaanituli ja jõulupidu, muinastulede öö ja merepidu. Igal aastal lisandub neile 

toredaid uuendusi. 

 

2011. a kevadel ärgitas Kolgaküla selts valla vabaühendused koostööle ja loodi Kuusalu valla 

vabaühenduste ümarlaud. See on seltsing, mil pole veel kindlat juhti, käiakse koos vastavalt 

vajadusele. Ümarlaud on ellu viinud kaks üheaastast KÜSKi toetusega projekti, mille raames 

kaardistati valla vabaühendused, anti välja neid tutvustav infovoldik-kaart, viidi läbi õppereise, 

koolitusi ja kommunikatsiooniteemaline küsitlus ning töötati välja valla vabaühendusi ja sündmusi 

tutvustav kodulehekülg-kalendrisüsteem mistoimub.kuusalu.ee. Ümarlaud on ajendanud 

vabaühendused koordineeritumalt koostööd tegema ning olnud vallale partneriks vabaaja juhtimisel. 

Kolme aasta jooksul on ümarlaua tegemistes aktiivselt osalenud u 60 inimest, tegevustesse on 

kaasatud paarsada inimest kõikidest Kuusalu valla avalikes huvides tegutsevatest vabaühendustest. 

 

 



Kuusalu valla kultuuri arengukava 2014-2020 19

1.2.7. Kultuuri finantseerimisest 

 

Kuusalu Vallavalitsus on kultuurivaldkonna edendamist pidanud alati üheks oma prioriteetseks 

ülesandeks, mida kajastab ka järgnev väljavõte kehtivast valla arengukavast: Vallas on heakorrastatud 

ja tegusad rahvamajad, raamatukogud, külakeskused ja spordirajatised, kus on mitmekesised 

võimalused kultuuri ja spordiga tegelemiseks kõigile kogukonna liikmetele. Vallas on tagatud loodus- 

ja pärandkultuuri objektide säilimine ja väärtustamine, objektid on atraktiivsed ka valla külastajatele. 

 

Euroopa Liidu välistoetustega on viimastel aastatel panustatud suuri summasid kultuurimaastiku 

rikastamiseks nii riiklikul kui kohalikul tasandil. Aastatel 2009-2013 on valla vabaühendused ja 

ettevõtjad teostanud palju projekte, mille finantseerimiseks on saadud raha väljapoolt. Maaelu arengu 

toetusfondidest ja Euroopa Liidu struktuurivahenditest on riiklike ja maakondlike programmide kaudu  

valda investeeritud märkimisväärseid summasid.  

• Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetust (Maaelu arengukava meede 3.2) eraldati 

aastatel 2009-2011 Kuusalu valla taotlejatele kokku 655 172 eurot. See paigutati eranditult 

kultuuriobjektide - Pärispea, Leesi, Kolga ja Joaveski rahvamajade, Sigula ja Kodasoo külamajade 

ja Kolga tennisehalli ehitusse ning Kuusalu kiriku uute kellade paigaldamisse. 

• Leaderi raames on Kuusalu valla projektidele eraldatud üle 650 000 euro, neist vabaühendustele 

ligi 471 000 eurot. Aktiivsemad taotlejad on Kuusalu Matkaselts (8 projekti), Kolgaküla Selts (7 

projekti), Kiiu Arendus (6 projekti), Õnne Maja (5 projekti) jne. 

• Väiksemaid toetussummasid on igal aastal saadud KOP-ist, Kultuurkapitalilt, Euroopa Sotsiaal-

fondist. Toetust on edukalt taotletud ka KÜSK-ist.  

 

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse kodulehel oleva andmebaasi alusel on Kuusalu valla MTÜd 

aastatel 2000-2013 kokku 245-l korral edukalt toetust taotlenud, toetuste kogusummas 1,611 MEUR: 

Programm Projektide arv Toetuste summa 

KOP 138 166 009 

EAS 1 2 556 

KIK 9 82 734 

PRIA 94 1 331 090 

KÜSK 3 18 691 

 

Läbi aegade on kultuuritegevust vallaeelarvest toetatud. Põhiliselt jaguneb kultuurieelarve kolmeks: 

valla allasutuste (raamatukogud, muuseum) ja rahvamajade ülalpidamiskulud ning huviringide 

tegevustoetus; ühekordsed toetused projektidele; investeeringud kultuurirajatiste ja -objektide 

ehitamiseks ja korrastamiseks. 
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Alljärgnevas tabelis on toodud vallaeelarve kultuurivaldkonna kulud aastatel 2011-2014  

 2011 2012 2013 2014 

Allasutused 

(raamatukogud, muuseum) 

114 862 134 279 145 952 157 190 

Rahvamajad 37 673 44 820 47 461 50 695 

Tegevustoetus ringidele 12 960 12 893 12 039 13 000 

Ühekordsed projektitoetused 22 114 27 092 25 495 28 075 

Investeeringud 

 

4 049 

Kolga RM 

205 568  

Kuusalu RM 171 600, 

Pärispea SM 14 000, 

Kolga RM 10 202, 

Sigula KM 3 466 

18 175 

Kolga RM 

5358 

Kodasoo KM   

3 358 

Kokku 191 658 424 652 249 122 254 318 

Eelarve kogumaht 5 862 688 7 092 943 8 540 905 9 095 949 

Osakaal vallaeelarvest 3,33% 5,99% 2,91% 2,8% 

 

 

Kululiigi osatähtsus Kuusalu valla eelarve kogukuludes, 2003–2013 (protsenti) 

      

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Haridus 60,0 61,5 67,6 55,5 51,2 52,2 65,4 61,0 56,4 49,5 58,2 

Vaba aeg, kultuur ja religioon 11,4 10,5 11,7 12,4 18,4 16,1 9,5 10,1 9,8 11,4 7,9 

Majandus 8,3 10,8 6,8 10,5 10,5 11,8 5,0 7,5 8,7 12,9 6,9 

Üldised valitsussektori teenused 7,9 7,9 5,5 10,3 8,0 7,8 8,6 8,2 10,5 7,9 14,0 

Sotsiaalne kaitse 6,9 5,0 4,6 6,0 5,0 5,6 6,6 8,6 9,1 7,5 7,2 

 

Toetuste eraldamist reguleerivad vallavolikogu kehtestatud määrused „Kuusalu valla eelarvest 

finantseeritava ühekordse toetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord“ ning „Kuusalu valla 

taidlusringide toetamise kord“. 
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II. ARENGUSUUNAD 

 

2.1. Arengu eeldused ja kitsaskohad 

 

2.1.1. Arengu eeldused 

2002. aastast alates viib Kuusalu vallavalitsus regulaarselt läbi rahva rahulolu-uuringut, kus kõigil 

vallakodanikel on võimalus nelja palli süsteemis hinnata avalike teenuste korraldust ja kvaliteeti. 

2013. aastal laekus 1077 ankeeti. Siinkohal on välja toodud rahulolu valla raamatukogude, vaba aja 

veetmise võimaluste ning rahvamajade, külamajade ja seltsimajade tegevusega. 

 

Rahulolu Kuusalu valla raamatukogudega 

Kas olete rahul 

Kuusalu vallas 

raamatukogudega? 

Väga rahul Pigem rahul Pigem 

rahulolematu 

Täiesti 

rahulolematu 

Ei puutu 

kokku 

Kokku Keskmine 

  386 350 30 8 257 1031 3,44 

  37,4% 33,9% 2,9% 0,8% 24,9%     

 

Rahulolu tabelis kõige suurepärasema hinnangu pälvis raamatukogude teenus, mis kogus 

koondhindeks 3,44 ning on tabelis esikohal. Raamatukogudega on väga rahul rekordiliselt 37,4% 

vastajatest. Valla elanikud on raamatukogusid hinnanud parimaks ka 2007. ja 2011. aastal. Teenuste 

aktuaalsuse tabelis paiknevad raamatukogud 774 hinnanguga 17 võimalikust 11. kohal.  

 

Rahulolu Kuusalu vallas vaba aja veetmise võimalustega 

Kas olete rahul 

Kuusalu vallas 

vaba aja veetmise 

võimalustega? 

Väga 

rahul 

Pigem rahul Pigem 

rahulolematu 

Täiesti 

rahulolematu 

Ei puutu 

kokku 

Kokku Keskmine 

  125 416 228 66 168 1003 2,72 

  12,5% 41,5% 22,7% 6,6% 16,7%     

 

Rahulolu vaba aja veetmise võimalustega on võrreldes eelmise uuringuga kahe koha võrra langenud, 

kogudes keskmiseks hindeks 2,72. Rahulolevate vastajate arv on 54%, mis ületab siiski 

rahulolematuid vastajaid, keda on 29,3%. Valla teenuste aktuaalsuse tabelis asub see valdkond 7. 

kohal ning võrreldes 2011. aastaga on koht kahe  koha võrra tõusnud, niisiis üheksandalt seitsmendale. 

Valla arengukavas on seatud siht saavutada arengukava perioodi lõpuks elanikkonna rahulolu vaba aja 

veetmise võimalustega keskmise hindega vähemalt 3,0 (2011 – 2,73; 2013 -2,72). 
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Rahulolu valla rahvamajade, külamajade ja seltsimajade tegevusega 

Kas olete rahul valla rahvamajade, külamajade ja seltsimajade tegevusega? 

Jah Ei Kokku 

  716 175 891 

  80,4% 19,6%   

 

Selle uuringu käigus küsiti esmakordselt rahulolu arvamust rahvamajade, külamajade ja seltsimajade 

tegevuse kohta. Arvamust avaldas 891 uuringus osalejat, neist 716 ehk 80,4% olid rahul ja 175 ehk 

19,6% ei olnud rahul rahvamajade, külamajade ja seltsimajade tegevusega.  

 

Töörühmades on toodud esile väärtused/tugevused, mis on kultuuri arengu eeldusteks: 

• Ajaloolist ja kultuurilist identiteeti loov päranditaust 

• Elujõulised ja värvikad kultuuritraditsioonid 

• Aktiivsed vabaühendused 

• Toimiv rahvamajade võrgustik 

• Professionaalsed ja loovad inimesed, väga head juhendajad 

• Soodne asukoht pealinna lähedal 

• Tugevad koorilaulu- ja rahvatantsutraditsioonid 

• Ajalooliselt toimivad kogukonnad. 

 

2.1.2. Kitsaskohad 

1. Kultuurialane info on ebapiisav ega ole kõigile õigeaegselt kättesaadav. 

Sündmuste korraldajad ei pane piisavalt rõhku reklaamile. Pole koordinaatorit, kes tegeleks 

üle-vallaliste sündmuste koordineerimise ja teavitamisega. Valla sündmuste koduleht vajab 

moderaatorit. 

2. Valla kultuurielust puudub tervikpilt ja visioon. 

Kultuurivaldkonna väärtused, vajadused, võimalused ja prioriteedid ei ole kokku lepitud ja 

teadvustatud. Puudub ülesannete selge jaotus ja pädev koordinaator. Puuduvad ka 

kultuurivaldkonna ülevaated ning süsteemne analüüs, mõisted on erinevalt tõlgendatavad ja 

eesmärgid hägusad. Suurema osa tegijate vabatahtlikkus ei pruugi tagada jätkusuutlikkust. 

3. Vallal puudub tugev identiteet ja väljapoole suunatud kuvand. 

Valla sümbol ei tööta ja kuvandi loomisega ei ole tegeletud. Puudunud on vallale ainuomane 

ja iseloomulik suursündmus, mis kõnetaks kogu valda. Suurte võimalustega (kultuuri)turism 

on kasutamata. 
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4. Ei ole tagatud vallapoolse kultuuri toetamise läbipaistvus ja jätkusuutlikkus. 

Vallal ei ole jätkunud kultuuri jaoks piisavalt raha. 2014. a korrastatud projektipõhist 

toetussüsteemi tuleb täiendada ja taotlejatele tutvustada. Ringide toetussüsteemi tuleb 

kaasajastada. Puudub analüüs, hinnangud sellele, kuidas raha on kasutatud ja kas 

kultuuriasutuste võrk vallas on täna optimaalne, paiguti liiga tihe või hõre. 

5. Puudub koordineeritud koostöö. 

Koostöö nii ühendustel ja asutustel omavahel, vallaga, kui väljaspool valda on pigem juhuslik 

kui koordineeritud. Tugevad väikesed kogukonnad keskenduvad rohkem enda tegemistele, 

puudub ühtne tunnetus. Kuna ei tehta kultuurikorraldusealast koostööd maakondlikul ja 

üleriigilisel tasandil, siis teatakse Kuusalu valla kultuurist vähe ja tegijatega ei arvestata. 

 

2.2. Visioon, eesmärgid ja tegevused eesmärkide saavutamisel 

 

Kuusalu valla arengukavas on sõnastatud järgmised kultuurivaldkonda puudutavad strateegilised 

eesmärgid: 

• Tegus kogukond - vallas on aktiivne, kaasav ja kokkuhoidev kodanikuliikumine (mõõdikuteks 

elanike arv; elanike rahulolu kaasamisega valla- ja külade tegemistesse). 

• Vaba aja veetmise võimalused - vallas on loodud võimalused vaba aja  veetmiseks erinevatele 

sihtgruppidele ja vajadustele (mõõdikuks elanikkonna rahulolu vaba aja veetmise võimalustega).  

• Pärandkultuuri ja looduse lõimumine - vallas on omavahel seotud nii ajaloo- ja kultuuripärandi 

kui ka looduse hoidmine ja väärtustamine (mõõdikuks elanikkonna rahulolu pärandkultuuri ja 

looduse hoidmise ning väärtustamisega). 

 

Kultuuri ja vabaaja peaeesmärk on sõnastatud järgmiselt: vallas on heakorrastatud ja tegusad 

rahvamajad, raamatukogud, külakeskused ja spordirajatised, kus on mitmekülgsed võimalused kultuuri 

ja spordiga tegelemiseks kõigile kogukonna liikmetele. Vallas on tagatud loodus- ja pärandkultuuri 

objektide säilimine ja väärtustamine, objektid on atraktiivsed ka valla külastajatele.  

 

Peamised rakendatavad meetmed ja tegevused: kultuuri- ja vaba aja taristu loomine ning parendamine; 

uute vaatamisväärsuste loomine; spordi- ja kultuuritaristu tasuta või sooduskasutamine valla elanikele; 

loodus- ja pärandkultuuriobjektide tähistamine, hooldamine ja tutvustamine; pärandkultuuri 

talletamise ja esitlemise toetamine; kultuuri- ja spordiürituste algatamine ja toetamine; 

raamatulaenutuskappide soetamine; raamatukogudes toimuvate noortele suunatud ürituste toetamine; 

rahvamajade toetamine lähtuvalt paikkondlikust kasutusintensiivsusest.   
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Visioon:  

Aastal 2020 on Kuusalu vallal selgelt tuntav identiteet ja positiivne kuvand. Valla kultuurielu on 

mitmekesine, traditsioone ja kultuuripärandit väärtustav ning uuendusi soosiv. See saavutatakse 

koordineeritud ja kaasava juhtimise ning läbipaistva ja süsteemse rahastamisega. 

 

Eesmärgid: 

• Info sündmuste ja ringide kohta on kõikehõlmav ja kergesti kättesaadav. 

• Valla kultuurielu korraldus on kaasav, süsteemne ja koordineeritud. 

• Kuusalu vallal on tugev identiteet ja väljapoole paistev kuvand. 

• Rahvakultuuri ja valla identiteeti toetavad tegevused on prioriteetsed. 

• Kuusalu valla kultuurielu omab positiivset kuvandit ja on tuntud väljaspool valda.  

• Valla kultuuri rahastamine on selge, läbipaistev ja jätkusuutlik. 

• Vabaajategevusteks on loodud mitmekesised ja kvaliteetsed võimalused. 

• Vabaajategevused on kõigile soovijatele mõistlikul viisil kättesaadavad. 

 

1. Kultuurialane info on kõikehõlmav, koondatud ja kergesti leitav. 

Lahendused: 

• informatsiooni jagamise koordineerimine ja kooskõlastamine (ühtne kultuuriportaal, millel on 

kindel haldaja) 

• teavituskanalid võimalikult erinevate inimesteni (sotsiaalmeedia efektiivsem kasutus, 

infokirjad e-mailile) 

• kaasaegne ja kaardistatud infotahvlite võrgustik 

• toimuvad korrapärased valdkonnas tegutsevate inimeste kohtumised. 

 

2. Kultuurivaldkonna väärtused, vajadused ja prioriteedid on teadlikult kokku lepitud ning kultuur 

tervikuna toimib koordineeritult ja süsteemselt. 

Lahendused: 

• vallas on kultuurialased ülesanded kokkulepitud 

• vallas on pädev kultuurikoordinaator 

• rahvakultuuri väärtustamine tagab jätkusuutlikkuse 

• kultuuriloo uurimine ja süstemaatiline talletamine 

• rohkem koostööd erinevate kogukondade vahel (ümarlaud) 

• jõuda kõigi erinevate sihtrühmadeni ja kaasata neid tegevustesse 

• kultuuriinimeste (nii loojate kui korraldajate) tunnustamine ja motiveerimine 

• sõlmitakse kokkulepped, kuidas valdkonnas tegutsetakse 

• maakondlik ja üleriigiline koostöö 
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3. Kuusalu vallal on tugev identiteet ja väljapoole paistev kuvand. 

Lahendused:  

• tegeleda teadlikult valla turundusega; toimub järjepidev tegevus kuvandi loomisel ja sõnumite 

edastamisel 

• vaadata üle kasutusel olevad valla sümbolid  

• arendada valda siduv ja iseloomustav suurüritus, -üritused 

• tegevused, mis aitavad kaasa ühtse identiteedi tekkimisele vallaelanike seas 

• (kultuuri)turismi arendamine 

 

4. Vallapoolne kultuuri rahastamine on järjepidev, selge ja läbipaistev.  

Lahendused: 

• saavutada kokkulepped ja tasakaal vajaduste, võimaluste ja prioriteetide osas 

• täiendada uut rahastamise kord ühtsete kokkulepete alusel 

• Kasutatakse asjakohaseid rahastamisliike (projektitoetus, tegevustoetus ja teenuse 

delegeerimine) vastavalt eesmärgile, rahastamise viisile, tingimustele, kestusele 

• Välja töötada toimiv kultuuriasutuste tegutsemise analüüsimise mudel, mis võimaldaks 

objektiivselt hinnata asutuste kasutusaktiivsust ning neid haldavate ühingute/allasutuste 

tegevussuutlikkust 

 

5. Kultuuritegevus on vallaelanike meelisajaviide ning kõigile kättesaadav. 

Lahendused:  

• põlvkondi siduvate tegevuste ja ürituste edendamine  

• erineva huvi ja võimalustega sihtgruppide kaasamine 

• noorte omaalgatuse toetamine 

• kohaliku initsiatiivi toetamine ja innustamine 

• kultuuri kohale viimine nn äärealadele 

• liikuvuskorralduse parendamine kultuuri kättesaadavuse soodustamiseks (nt koolibussiliinide 

optimeerimine, et oleks võimalus ka õhtusel ajal huviringides käia). 
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III.  TEGEVUSKAVA  
 
 
Eesmärk nr 1: Kultuurialane info on kõikehõlmav, koondatud ja kergesti leitav. 
 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks Mõõdetav tulemus Tähtaeg Täitja Rahastamine 
Toimiva veebikeskkonna modereerimine Toimiv kultuuriportaal 2014-2015 ümarlaud KÜSK, KOV 
Sotsiaalmeedia ja postitusloendite võimaluste rakendamine Võimalused on rakendatud pidev sündmuste korraldajad sündmuste korraldajad 
Trükimeedia ja välimeedia võimaluste rakendamine sh 
kaasaegne infotahvlite võrgustik 

Võimalused on rakendatud 2015+ sündmuste korraldajad vallaeelarve, projektid 

Korrapärased valdkonnas tegutsevate inimeste kohtumised, 
koostöö 

On toimunud regulaarsed kohtumised, 
protokollides on sõnastatud sisulised 
kokkulepped 

2014+ valdkonnas tegutsejad Ei vaja rahastust 

 
Eesmärk nr 2: Kultuurivaldkonna väärtused, vajadused ja prioriteedid on teadlikult kokku lepitud ning kultuur tervikuna toimib koordineeritult ja süsteem selt. 
 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks Mõõdetav tulemus Tähtaeg Täitja Rahastamine 
Rahvakultuuri väärtustamine Rahvakultuur on väärtustatud pidev tegijad, KOV vallaeelarve, projektid 
Kultuuriinimeste tunnustamine ja motiveerimine Iga-aastane tänupidu korraldatud iga-aastane vallavalitsus vallaeelarve 
Kultuuriloo uurimine ja talletamine Tegevused toimuvad pidev muuseum vallaeelarve, projektid 
Kultuuritöö koordinatsiooni parendamine ja edendamine Kultuuritöö toimib koordineeritult 2015-2016 KOV vallaeelarve 
Valdkondlikud kokkulepped, koostöö On kokku lepitud 2014+ valdkonnas tegutsejad Ei vaja rahastust 
Maakondlik ja üleriigiline koostöö Koostöö toimib 2014+ valdkonnas tegutsejad Ei vaja rahastust 

Eesmärk nr 3: Kuusalu vallal on tugev identiteet ja väljapoole paistev kuvand. 
 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks Mõõdetav tulemus Tähtaeg Täitja Rahastamine 
Kultuuripärandi sh kultuurimälestiste säilitamine Kontseptsioon väljatöötatud 2015+ KOV vallaeelarve 
Ühtse unikaalse kultuurikuvandi loomine ja turundamine Kultuurikuvand väljaarendatud, turundus 

toimib 
2015 KOV vallaeelarve 

Identiteeti ja kuvandit loovate suursündmuste leidmine ja 
läbiviimine 
 

Toimuvad suursündmused 2015+ KOV vallaeelarve 

Tõhus koostöö vabaühenduste ja külavanematega Koostöö toimib pidev KOV  
Järjepidev tegevus kuvandi loomisel ja sõnumite 
edastamisel 

Tegevus on regulaarne, märgitud tööüles-
andena vastava ametniku ametijuhendis 

pidev KOV vallaeelarve 

Kasutusel olev valla sümboolika analüüs On toimunud arutelud valla sümboolika 
teemal ning tehtud vajalikke korrektiive 

2015 KOV vallaeelarve 



Kuusalu valla kultuuri arengukava 2014-2020 27

 
Eesmärk nr 4: Vallapoolne kultuuri rahastamine on järjepidev, selge ja läbipaistev. 
 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks Mõõdetav tulemus Tähtaeg Täitja Rahastamine 
Vallapoolse baasrahastamise tagamine nii 
kultuuriasutustele kui rahvakultuuriringidele 

Baasrahastus on tagatud pidev KOV vallaeelarve 

Rahastamiskordade täiendamine ja kaasajastamine Kord väljatöötatud 2015 KOV vallaeelarve 
Kultuuriasutuste tegutsemise analüüsimise mudeli 
väljatöötamine (kultuuriasutuste külastusaktiivsuse ja 
tegutsemissuutlikkuse objektiivseks hindamiseks) 

Mudel väljatöötatud 2015+ KOV vallaeelarve 

Asjakohaste rahastamisliikide kasutamine Kasutatakse rahastamisliike (projekti- ja 
tegevustoetus, teenuste delegeerimine) 
vastavalt eesmärgile, rahastamise viisile, 
tingimustele, kestusele 

2015+ KOV vallaeelarve 

 
Eesmärk nr 5: Kultuuritegevus on vallaelanike meelisajaviide ning kõigile kättesaadav. 
 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks Mõõdetav tulemus Tähtaeg Täitja Rahastamine 
Piirkondade kultuurilise omapära säilitamine Rahulolu-uuringus on tõusnud 

kultuuriteenusega (raamatukogud, 
muuseumid, rahvamajad, ringitegevus, 
vaba aeg) rahul olijate arv 

pidev KOV Vallaeelarve 

Erineva huvi ja võimalustega sihtgruppide kaasamine, 
noorte omaalgatuse toetamine, kohaliku initsiatiivi 
toetamine  

Rahulolu-uuringus on tõusnud 
kultuuriteenusega rahul olijate arv 

pidev  vallaeelarve 

Kolga Muuseumi kui Kuusalu kihelkonna ajaloopärandi 
säilitaja ja mäluasutuse tegevuse toetamine 

Muuseum tegutseb järjepidevalt pidev KOV vallaeelarve 

Kuusalu Raamatukogu jätkuv toimimine kaasaegse teabe-, 
haridus- ja kultuurikeskusena 

Raamatukogu tegutseb järjepidevalt pidev KOV vallaeelarve 

Rahvamajade jätkuv toimimine Rahvamajad tegutsevad järjepidevalt pidev KOV, seltsid vallaeelarve 
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3.1. Investeeringuvajaduste loetelu  
 
 
Objekt / asutus Investeeringuvajadused 

 
Joaveski rahvamaja Parkla väljaehitamine ja terrassipiirete paigaldamine.  

Teisaldatav lava, eesriided, kardinad. 
Kolgaküla rahvamaja Küttesüsteemi täiendamine õhksoojuspumba või maaküttega.  

Majasisese hoiuruumi laiendamine.  
Aeda puhkeala rajamine. 

Kolga Rahva Maja Olemasoleva hoone renoveerimise lõpetamine. Juurdeehitus ja II k. ruumid.  
Küttesüsteem, veevärk ja elektrisüsteem.   

Kuusalu pastoraat Pastoraadi taastamine.  
Eduard Ahrensi ausamba rajamine Kuusalu pastoraadi aeda. 

Kuusalu raamatukogu Kuusalu raamatukogu ruumide rekonstrueerimis-/ ümberehitustööd. 
Kolga filiaali üleviimine Kolga Lasteaia ruumidesse ja Viinistu filiaali üleviimine 
Viinistu Rahvamajja.  

Kuusalu rahvamaja Vihmaveetorudele pikenduste paigaldamine; kasutusest väljas olevate 
kanalisatsiooni-kaevude likvideerimine. 
Lava põranda remontimine, saali ja fuajee vaheliste uste ja eeskoja ukse 
väljavahetamine, peatrepi remont. Uute toolide soetamine saali. Kuuri ehitamine. 

Kõnnu külamaja Akende vahetus, ruumides siseviimistluse lõpetamine.  

Leesi rahvamaja Saali põranda lihvimine ja üle-õlitamine. 
Puukuuri ehitamine. 
Kogukonnasauna ehitamine. 
Vabaõhuplatsi korrastamine. 

Pärispea seltsimaja Tuulekastide rekonstrueerimine sh sarikaotste taastamine; sokliosa kindlustamine.  
Sundventilatsiooni agregaadi soetamine. 
Sissepääsude (3) rekonstrueerimine, peasissepääsule varikatuse ehitamine.  
Haljastustööd seltsimaja ümber, jalgtee taastamine peasissepääsuni. 

Sigula külamaja Väliköögi, lava ja sauna ehitamine; haljastustööd. 

Valkla Baptisti-
koguduse hoone 

Hoone katuse vahetus ning hoonele päikeseküttesüsteemi paigaldamine. 

Vihasoo Rahvamaja Seinte ja lagede soojustamine, akende vahetamine, eesruumi põrandale uus kate. 
Korstnate ja korstnakatikute remont.  
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamine.  

Viinistu rahvamaja Hoone fassaadi rekonstrueerimine.  
Vee- kanali- kütte- ja elektrisüsteemide ehitus Ruumide rekonstrueerimine.  
Muuseumi kolimine. 
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Arengukava üle vaatamise ja uuendamise kord 
 
Kuusalu valla kultuuri arengukava vaadatakse üle ja täiendatakse vastavalt vajadusele üks kord aastas 
enne vallaeelarve koostamist volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni initsiatiivil. 
Kavandatud tegevuste elluviimise vahendid nähakse ette Kuusalu valla ja valla koostööpartnerite 
eelarvetes. Rahalisi lisaressursse kaasatakse projektide abil Euroopa Liidu struktuurivahenditest, 
riiklikest tugistruktuuridest ning erasektorist. 
Kultuurivaldkonna uue arengukava koostamist alustatakse 2019. aastal. 
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