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Sissejuhatus 
 

Lüganusel paiknev endise Püssi mõisa karjakastelli hoone on muinsuskaitse all olev 

objekt, mis hetkel on lagunemas ning vajab restaureerimist.  

Lüganuse Loomekastell on loomemajanduse arendamisele suunatud entusiastidest 

koosnev mittetulundusühing, mis tegutseb juba aktiivselt ning viib läbi 

loomemajanduse arengule suunatud tegevusi.  

Loomemajanduslikud tegevused sobivad hästi restaureeritavasse karjakastelli. 

Selleks tuleb koostada Lüganuse loomekastelli väljaarendamise projekt ning see 

realiseerida. 

 

1. Loomemajanduse definitsioon (allikas Loov Eesti) 

Loomemajandus ei ole oma olemuselt uus nähtus, kuigi sellest on maailmas 

tõsisemalt rääkima hakatud alles 1980ndatel ning Eestis ja teistes Euroopa riikides 

alles käesoleva sajandi alguses. Eestis viidi 2005. aastal läbi esimene 

loomemajanduse kaardistus, mille raames püüti sõnastada ka definitsioon ja 

määratleda valdkonnad.  

Definitsiooni sõnastamisel lähtuti peaasjalikult Suurbritannias kasutusel olnud 
lähtealustest, mille järgi  

- loomemajandus on majandussektor, mis põhineb individuaalsel ja 
kollektiivsel loovusel, oskustel ja andel ning mis on võimeline looma 
heaolu ja töökohti intellektuaalse omandi loomise ja kasutamise kaudu. 

Eestis läbiviidud uuringutes on loomemajandus jaotatud järgmisteks 
(all)valdkondadeks: 

Valdkond Allvaldkond 

1. Arhitektuur arhitektuur, sisearhitektuur, maastikuarhitektuur 
projekteerimine (seotud tegevusala) 

2. Audiovisuaalvaldkond film ja video, ringhääling 

3. Disain disainiteenused 

4. Etenduskunstid teater, tants, festivalid 

5. Infotehnoloogia meelelahutuse IT 

6. Kirjastamine kirjastamine, trükindus (seotud tegevusala) 

7. Kultuuripärand käsitöö, muuseumid, raamatukogud 

8. Kunst kujutav kunst, tarbekunst 

9. Muusika muusikaettevõtted- ja organisatsioonid 

10. Reklaam reklaamindus, meediavahendus 
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Kuna erinevates riikides kasutatakse erinevaid termineid loomemajanduse 
valdkonna kirjeldamiseks, on sageli keeruline valdkonna kirjanduses orienteeruda. 
Kõige paremini iseloomustab valdkonna sisemist struktuuri alljärgnev mudel.  

 

Loomemajanduse südames asuvad klassikalised 
kunstialad ehk core creative fields (kunst, kirjandus, 
muusika jt). Sellest kasvab välja nn kultuuritööstus ehk 
cultural industries (nt muusikatööstus, filmitööstus, 
kirjastamine jt), kus väljundi (nii toode kui teenus) näol 
on tegemist kultuuritootega. Eelmisest veelgi laiem on 
loovtööstus ehk creative industries (nt disain, 
arhitektuur, reklaamindus), mis seob ühelt poolt 
kultuurilise sisendi ja teisalt muude ettevõtlusharude 
vajadused.  

Kõik see aga seostub ülejäänud majandusega ja ettevõtlusega. Mida rohkem 
kasutavad teised majandusharud oma konkurentsivõime tõstmisel loomemajanduse 
võimalusi, seda rohkem saame rääkida loovmajandusest (creative economy). Nii 
näiteks sõltub audio- ja videotehnika tootjate edu otseselt pakutava sisu levikust. 

Loomemajandus on kohaspetsiifiline, mis vajab arenguks paikkondlikku eripära ja 
soodsaid tingimusi tegutsemiseks. Seega lasub suur vastutus kohalikel initsiatiividel. 
Mitmed Eesti omavalitsused on viimastel aastatel hakanud pöörama suurt 
tähelepanu loomemajandusele. Allikas: Loov Eesti 

Loomemajanduse olulisus: (allikas EAS) 
 
Otsene majanduslik tulu ja töökohad, sektori sees kiiresti kasvavad valdkonnad (IT) 
• Otsene mõju teistele loome- ja majandussektoritele, nt turismi edendamine, 
tööstusdisain 
. Kõrgema lisandväärtusega tooted/teenused läbi loominguliste lahenduste  
• Eesti maine kujundamine välisturgudel 
• Kultuuri hoidmine, säilitamine ja arendamine 
• Regioonide arengu toetamine ja kohalikele elanikele atraktiivse elukeskkonna 
loomine 
 
Hetkeolukord Lüganuse piirkonnas 

Lüganuse alevik asub 5 km kaugusel Kiviõli Seikluskeskusest ning 8 km kaugusel 
arendatavast Aidu Veespordikeskusest. Tänu otseteele, mis viib Maidlast läbi endise 
karjääri Kohtla- Nõmmele, lisandub seikluskeskuste kolmnurka ka Eesti 
Kaevandusmuuseum. Piirkonnnast on saanud turismiseikluste tõmbekeskus ning igal 
aastal tuleb piirkonda ~40 000 külastajat. 

Nimetatud hulk külastajad on kõik ekstreemtegevuste poole kaldu. Pehmeid 
tegevusi ei paku piirkonnas keegi. Ekstreemobjekte külastatakse eelkõige kas 
kolleegidega või asjaarmastajatest gruppidega. Pered on selles pingeras alles 3. 
kohal. 

http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/uuringud/loomemajandus/esitlus.pdf
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Järjest enam räägitakse sihtkohaturunduses ja teenusedisainis turismisihtkoha 
terviklikkusest, ehk tasakaalus olemisest. Liiga ühele tegevusele orienteeritud 
keskkond toob huvilisi, kes peale teenuse tarbimist kiirustavad koju tagasi, sest 
pool perest ei pruugi jagada sarnast harrastust (ei ole ekstremistid). Seega, 
piirkonnas ei tarbita teisi teenuseid ja ei jääda ööbima. Tegevuste terviklikkus ja 
mitmekesisus annab põhjuse mitmepäevasteks väljasõitudeks ja paralleelsete 
teenuste tarbimiseks. 

Seega, Lüganuse Loomekastell lahendaks probleemi, kus Lüganuse- Kiviõli piirkond 
on ekstreemspordilembeste sihtkoht, kuid kes aga ei tarbi paralleelseid teenuseid 
ja ei pikenda kohapeal viibimise aega. Loomekastell tasakaalustab 
ekstreempiirkonda pehmete tegevustega, tuues klientide hulka senisest enam pere 
ja lastega reisijaid.  

Kümnest loomamajandusvaldkonnast oleks Loomekastellis esindatud 6:  

1. kultuuripärand- käsitöö, muuseum;  
2. disain- taaskasutusdisain;  
3. audiovisuaalvaldkond- film ja video;  
4. etenduskunstid- teater, tants, festivalid;  
5. kunst- kujutav kunst, tarbekunst;  
6. reklaam- reklaamindus 
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2. Kontseptsiooni koostajad 
 

MTÜ Lüganuse Loomekastell tellis Ida-Viru Ettevõtluskeskusest 

arengukontseptsiooni koostamise. Seega toimus 26.04.2016 ning 14.06.2016 

Lüganuse vallavalitsuse ruumides 2 ajurünnakut, mille käigus genereeriti Lauri 

Jaloneni eestvedamisel arenduskontseptsioon, mille koostamisest võtsid osa 13 

huvilist: 

 Vallavalitsusest: Viktor Rauam, Aksana Pungas, Luule Luuk, Ants Kangro, 
Sven Andrejev, Krisli Kaldaru 

 Vallavolikogu liige: Ingrid Härm 
 Muinsuskaitsest: Kalle Merilai 
 Lüganuse Loomekastelli MTÜ liikmed: Anne Kalamäe, Anne Liinak, Laila 

Meister, Terje Rattur 
 Virumaa Koostöökogust: Kadri Kuusmik 

3. Strateegia valik 
 

Põhistrateegia valiku kolm stsenaariumit 

Taganemine – loomekastelli projekt tõmbab Lüganuse ringhoones oma tegevuse 

kokku. Hoonesse ei investeerita  ning mingit olulist tegevust seal ei toimu. 

Loomekastelli tegevused toimuvad samas mastaabis või kahanevalt muudel 

objektidel. 

See võimaldab minimeerida tegevusi ning hoida kokku kulutusi, kuid toob teisalt 

kaasa riigipoolsed trahvid ja ettekirjutused muinsuskaitselise objekti kohta. Objekti 

võõrandamine või müük investorile ei ole objekti muinsuskaitselisest staatusest 

ning restaureerimiseks kuluvate vahendite hulga tõttu reaalne. 

Kaitse – loomekastelli projekt kasutab ringhoones hooviala ning osasid ruume. 

Teenuste pakett laieneb ning kaubamärgi tuntus kasvab. Hoone konserveeritakse, 

kuid suuremahulisi investeeringuid hoonesse ei teostata. 

See võimaldab keskenduda loomekastelli sisuteenuste edasiarendamisele ning 

kogukonnale ja väljapoole suunatud kaubamärgi tuntuse kasvatamisele. Hoone 

konserveerimine teostatakse nõnda, et see võimaldab kasutada ringhoone sisehoovi 

(teatrid, laadad, kontserdid vms.) ning osasid ruume (ettevõtjate töötoad). 

Rünnak – Loomekastelli projekt orienteerub prioriteetselt ringhoone taastamisele 

ning suures mahus kasutusele võtmisele.  

See päästab kunagise Püssi mõisa karjakastelli, kui muinsuskaitseobjekti. 

Suuremahuline investeering loob tingimused ettevõtluskeskkonna arendamiseks, 

samuti kui turistide voolu kasvuks. See omakorda loob juurde olulisel määral 
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töökohti. Paraneb elukeskkond, kasvavad kinnisvara hinnad. Lüganuse tuntus 

kasvab. Loomekastelli sisutegevused tuleb koordineerida hoone arendamise 

tegevustega Investeeringu teostamise allikas pole hetkel nimetatav. 

Kolme põhistrateegiat hinnati ning jõuti järeldusele, et lähiaastail on 

jõukohane rünnaku strateegia, nt. restaureerimisprojekti koostamine tervele 

hoonele. Ringhoones kasutatakse neid pindu ja ruume, mis on väiksemate 

investeeringute abil kasutatavad. Samal ajal otsitakse aktiivselt rahalisi 

vahendeid objekti täielikuks restaureerimiseks (hinnanguline maksumus 900 

m² X 850 €/m² = 765 000 €1). Oluline tähelepanu saab olema loomekastelli 

sisutegevuste edasiarendamisel ning kaubamärgi tuntuse ning usaldusväärsuse 

suurendamisel.  

 

4. Lüganuse loomekastelli arenguvisioon 
 

Lüganuse loomekastell on endises Püssi mõisa karjakstellis toimiv, kohaliku 

pärimuse ja ning traditsiooniliste tegevuste säilitamisele ja arendamisele 

pühendunud loomemajandusliku suunaga ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamise 

keskus, mida iseloomustab: 

 Kvaliteetse turismiteenuse pakkuja maine 

 Kogukonna suur usaldus 

 Ettevõtjasõbralikkus 

 

5. Lüganuse loomekastelli missioon 
 

Missioonikirjeldus tuleneb loomekastelli olemuslikust vajalikkusest eelkõige: 

 Vajalikkus tegijatele ja kohalikule kogukonnale seisneb olemasoleva 

suure potentsiaali ärakasutamises ning sellel põhinevas eneseteostuses, 

kas projekti arendajana, ettevõtjast teenusepakkujana, huvitatud 

kogukonnaliikmena või vabatahtlikuna. 

Loomekastell on partneriks KOV-ile, pakkudes kohalikule omavalitsusele parema 

elu- ja ettevõtluskeskkonna kujundamist ning laiemat piirkondlikku toodete ja 

teenuste paketti, parandab kohaliku omavalitsuse mainet ning loob juurde töökohti 

                                         
1 Ringhoone katusealune pind korrutatud Muinsuskaitseameti hinnangulise ruutmeetri 
restaureerimistööde maksumusega. 
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ning maksutulu. Tegutsedes valdkonnas, mis on atraktiivne ka noortele, loob 

loomekastell eeldused noorte inimeste valda elama asumiseks. 

 

Mida annab loomekastell erinevatele osapooltele: 

 Pehmeid tegevusi pakkuv keskkond annab võimaluse tulla piirkonda 
külastama ka suuremale osadele peredele ning rohkematele 
vanusegruppidele. Ühed teevad ekstreemi ja teised tegelevad samal ajal 
käelise tegevusega 

 Piirkonnale annab pehmete tegevuste juurdetulek elukeskkonna paranemist, 
elatustaseme tõusu, põhjust piirkonnast mitte lahkuda, vahest isegi 
piirkonda tagasi pöörduda 

 Ettevõtjatele põhjust arendada majutuskohti, ning muid toetavaid teenuseid 
 Kohalikele annab tööd, lisaks saavad nad ise tarbida kõiki loodavaid 

teenuseid 
 Vallavalitsusele rohkem maksutulu, väheneb sotsiaalabi vajajate hulk 
 Koolidele võimaluse õuesõppeks, tööõpetuse tundide mitmekesistamiseks ja 

ettevõtluse õpetamiseks ettevõtluskeskkonnas 
 Koolinoortele sellivõimalusi ja õpilasfirmaga alustamist mille läbi toota 

allhanget loomekastelli käsitöölistele 
 Etlejatele, taidlejatele võimalust etendada oma kavasid turistidele 

Võimalusi on kõikidele ühiskonnakihtidele. 

Maakondlikul tasandil tasakaalustab loomekastell ekstreemsematele 

puhkevõimalustele orienteerunud suuri turismiobjekte (Kiviõli seikluspark, Aidu 

veespordi keskus) pakkudes loovtegevusi ning loovust arendavaid töötube peredele 

ning neile, kes ei soovi ekstreemset meelelahutust. Loomekastell toetab Ida-Viru 

turismiklastri strateegia realiseerumist. 

Rahvusvaheliselt pakub loomekastell traditsiooniliste ja uute tehnikate ja võtete 

baasil koostööpartnerlust rahvusvahelistes ning piiriülestes projektides. 
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6. Loomekastelli arengumudel 
 

Loomekastelli arengumudel põhineb kolmetasandilisel valdkondlikul jaotusel, mis 

moodustavad põimudes ühtse terviku. 

 

Joonis 1. Lüganuse loomekastelli arengumudel 

Turismivaldkonna arendamine on tingimuslikult prioriteetne tuues loomekastelli 

sisse toimimiseks ja arenguks vajalikku ressurssi, mis omakorda kasutatakse ära 

elukeskkonna loomiseks kohalikule kogukonnale läbi loomekastelli teenuste 

laiendamise ja arendamise ning loomekastellis asuva ettevõtluskeskkonna 

parandamiseks eelkõige piirkonna tooteid ja teenusi pakkuvatele ettevõtjatele. 

Konkreetsetest tegevussundadest on eelisarendatavad kohaliku toidu ning säästva 

eluviisiga seotud valdkonnad. 

7. Loomekastelli strateegilised eesmärgid aastaks 2020 
 

Loomekastelli eesmärgid määratletakse kolmes tasandis: 

 Klientidele suunatud eesmärgid – eesmärgid, mis on seotud turistide, 

kohaliku kogukonna ning ettevõtjatega. 

 Organisatsioonile suunatud eesmärgid, mis on seotud organisatsiooni ning 

selle tegevusega 

Ettevõtjate pesa 

Turismipesa 

Säästev 
eluviis Kohalik toit 

Kogukonna 
pesa 
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 Ressurssidele suunatud eesmärgid, mis on seotud loomekastelli tegevusteks 

vajalike ressursside ning ringhoone kasutuselevõtmiseks kuluvate 

ressurssidega. 

Tekib doominoefekt: klientidele suunatud eesmärkide saavutamine toetab 

ressurssidele suunatud eesmärkide saavutamist, mis omakorda toetab 

organisatsioonile suunatud eesmärkide saavutamist, mis võimaldava taaskord seada 

kõrgemaid eesmärke klientide lõikes. 

 

 

Joonis 2. Lüganuse loomekastelli strateegilised eesmärgid aastaks 2020. 

 

Kliendile suunatud eesmärgid 

1. Turistile pakutakse erinevaid loomekastelli teenuste pakette – 4 

teenustepaketti aastaks 2020 

2. Kogukond usaldab ja toetab loomekastelli tegevust – tegevustesse kaasatuid 

500 aastaks 2020 

3. Loomekastell pakub ettevõtjatele kvaliteetset tootmise ja teenuste 

osutamise keskkonda – 10 tootjat/teenusepakkujat aastaks 2020 

Organisatsioonile suunatud eesmärgid 

1. Loomekastellil on toimiva tööjaotuse alusel tegutsev meeskond – 1 palgaline 

töötaja ning 20 vabatahtlikku aastaks 2020 

klient 

organisatsioon 

ressursid 

•turistide teenuspaketid 

•kogukonna usaldus ja toetus 

•kvaliteetne keskkond 
ettevõtjatele 

•toimiv meeskond 

•säiliv, osalises kasutuses hoone 

•aastane tegevuskulu ca 40 000 

•KOV poolen omafinantseering 
ca 80 000 
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2. Loomekastelli baasiks oleva ringhoone lagunemine on peatatud ning hoone 

restaureeritud, aktiivses kasutuses on hoone õu ning restaureeritud ruumid – 

kasutuses on 900 m² ruumide pinda 

3. Võrgustumine erinevatel suundadel, arvestades arenguid maakonnas. 

Partneriteks maakondlik loomeorganisatsioon, Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Ida-

Viru turismiklaster, Ida-Viru Filmifond, ümbruskaudsed KOV-id, Virumaa 

Koostöökogu, Viru Toit, Ülikoolid ja kutsekoolid, Loov Eesti, EAS, 

Töötukassa. Kindlasti kohalikud turismiettevõtted, Purtse sadam, Kiviõli 

Keemiakombinaat jne. 

Ressurssidele suunatud eesmärgid 

1. Loomekastelli aastane tegevuste eelarve on ca 40 000 eurot aastaks 2020 

2. KOV osalus ringhoone restaureerimise projekteerimises ja konserveerimises 

ning hoone restaureerimises on omafinantseeringuna ca 80 000 eurot aastaks 

2020 

8. Loomekastelli tegevuskava 
 

Kliendile suunatud teenustepaketid 

Tegevus Kavandatud teostamise 
aeg 

Vastutaja, teostaja 

Turismiinfo jagamine 
(sinise I põhimõtetel) 

2019 loomekastell 

Ekskursioonide 
korraldamine objektil ja 
lähiümbruses 

2016 Loomekastell, giidid, 
noored giidid (koostöös 
koolidega) 

Töötubade külastamine 
(juba toimivad ja uued – 
käsitööline teeb ja müüb) 

2017 Loomekastell ja 
käsitööettevõtjad 

Statsionaarne 
toitlustamine kastellis 

2019 Loomekastell ja 
toitlustusettevõtja 

Asjade laenutus 
(jalgrattad, muud 
liikumisvahendid) 

2018 Loomekastell 
 

Etendusteenused 
turismigruppidele 
(kontserdid, mängud 
seotuna toitlustusega) 

2018 Loomekastell, kolmanda 
sektori organisatsioonid, 
taidlejad 

Kontsertide ja etenduste 
korraldamine kastelli 
hoovis 

2017 Loomekastell 

Kihelkonnamuuseum ja 
seminariteenus 

2019 Loomekastell 
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Kogukonna usalduse kasvatamine 

Tegevus Kavandatud teostamise 
aeg 

Vastutaja, teostaja 

„Kogukonna köögi“ 
rajamine (kastelli 
hoonesse õppeköök) 

2019 Loomekastell 

Kohaliku käsitöö poe 
rajamine kastelli 
hoonesse 

2019 Loomekastell, kohalikud 
käsitöölised ja ettevõtjad 

Kohaliku toodangu müügi 
toetamine (nt. eakatele 
tegijatele/müüjatele abi 
tööregistrisse 
registreerimiseks) 

2016 Loomekastell, 
käsitöölised 

Seenioride rahvaülikooli 
läbiviimine 

2017 Loomekastell 

Kohalike taidlejate 
näitemängude 
lavastamine kastelli õues 

2016 Loomekastell ja 
taidlusgrupid 

Hooajaline taluturg 
kastelli hoonesse 

2019 Loomekastell, tootjad 

IT koolituste 
korraldamine seenioritele 

2017 Loomekastell, 
koolinoored 

Kastelli hoone talgud 2017 Loomekastell, kogukond 

 

Ettevõtjate tootmise ja teenuste osutamise keskkond 

Tegevus Kavandatud teostamise 
aeg 

Vastutaja, teostaja 

Kohviku operaatori 
leidmine 

2018 Loomekastell 

Käsitöömeistrite leidmine 
(olemas eelnevalt 5, 
juurde vaja veel ca 4) 

2018 Loomekastell 

Multimeedia ja 
disainiettevõtja leidmine 
kastelli (soovitavalt 
kohalike noorte 
ettevõtmise baasil) 

2018 Loomekastell 
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Tööjaotuse alusel toimiv meeskond 

Tegevus Kavandatud teostamise 
aeg 

Vastutaja, teostaja 

Juhataja (palgaline), 
praegu olemas 

2018 Loomekastell 

Juhatuse liikmed (3) 2016 Loomekastell 

Liikmete arvu 
kasvatamine (praegu 5 
liiget), uute 
kompetentside kaasamine 

2016 Loomekastell 

Toetajaliikme staatuse 
loomine 

2017 Loomekastell 

Majavälise ekspertiisi 
kaasamine 

2016 Loomekastell, valdkonna 
eksperdid 

 

Kastelli hoonega seotud tegevused 

Tegevus Kavandatud teostamise 
aeg 

Vastutaja, teostaja 

Informatsiooni 
edastamine Kiviõli linnale 
ja Sonda vallale 

2016 Loomekastell 

Esildiste koostamine 
Lüganuse vallale 
eelarveprotsessi sisendiks 

2016 Loomekastell 

Potentsiaalsete 
rahastajate ja partnerite 
otsing 

2016 Loomekastell 

Muinsuskaitse 
eritingimuste koostamine 

2017 Lüganuse vald, 
Muinsuskaitseamet 

Vajalike 
kommunikatsioonide 
projekteerimine 

2017 Lüganuse vald 

Karjakastelli hoone 
restaureerimise 
tööprojekti koostamine 

2017 Lüganuse vald 

Karjakastelli hoone 
restaureerimise 
rahastamistaotluse 
koostamine 

2017 Loomekastell 

Rahastamistaotluse 
otsuseni viimine ning 
sellele järgnev tööde 
hange ning restaureerija 
leidmine 

2018 Loomekastell 

Restaureerimistööde 
teostamine 

2019 Loomekastell 
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Loomekastelli ressursiplaan 2016-2017 

Aasta Tegevus 

2016  VIKO augustikuises taotlusvoorus osalemine 
Loomekastelli põhitegevuste läbiviimise 
toetuseks 

 KOP sügisese taotlusvoorus osalemine 2017 
suvise noorte loomelaagri korraldamiseks 

 Sisendi andmine ja läbirääkimised Lüganuse 
vallaga valla poolse omaosaluse tagamiseks 

 Projekti tutvustused naaberomavalitsustes 
(KOV võimaliku liitumise perspektiiviga) 

2017  Projekttaotluse koostamiseks vajaliku 
rahastuse otsing ja tagamine 

 Tegevustoetuse taotlemine Lüganuse 
vallavalitsuselt 

 Etenduste tulude rakendamine projekti 
arenduseks 

 Sponsorite otsing (eelläbirääkimised on käimas) 

 

Loomekastelli kaasamiskava 2016-2017 

Kaasamistegevus Sihtgrupp Realiseerimise aeg 

Loomekastelli 
arenduskontseptsiooni 
tutvustus volikogudele 
(esinemised saadikutele) 

Lüganuse valla volikogu, 
Kiviõli linna volikogu, 
Sonda valla volikogu 

August, september 2016 

Loomekastelli 
arenduskontseptsiooni 
tutvustus õppe- ja 
noorteasutustele 
(kohtumised 
koolijuhtidega, 
noortekeskuste 
juhtidega) 

Kiviõli 1. keskkool, 
Lüganuse kool, 
Noortekeskused Kiviõlis 
ja Lüganuse vallas 

Oktoober 2016 

Loomekastelli 
arenduskontseptsiooni 
tutvustus seenioridele 
(esinemised) 

Lüganuse valla, Sonda 
valla, Kiviõli linna eakate 
organisatsioonid 

November 2016 

Loomekastelli 
arenduskontseptsiooni 
tutvustus kohalikele 
võtmeettevõtetele 
(kohtumised ettevõtete 
juhtidega) 

Piirkonna olulised 
ettevõtjad 

Jaanuar 2017 

Õppereisi korraldamine 
VIKO projekti raames 

Volikogude liikmed, 
volikogude komisjonide 
liikmed, linna- ja 

Mai 2017 
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vallavalitsuste liikmed 
muud asjahuvilised 

Loomekastelli 
arenduskontseptsiooni 
tutvustus ühineva 
omavalitsuse 
valimisnimekirjadele 
(erakonnad, 
valimisliidud) 

Uue ühinenud 
omavalitsuse 
potentsiaalsed volinikud 

August, september 2017 

Loomekastelli 
arenduskontseptsiooni 
tutvustus muudele 
asjakohastele 
partneritele 

Purtse sadam, 
vabatahtlikud päästjad ja 
merepäästjad, Kiviõli 
Seikluskeskus, Aidu 
Veespordikeskus jm. 

November 2017 

 

9. Ettepanek Lüganuse valla volikogule. 
 

MTÜ Lüganuse Loomekastell teeb ettepaneku Lüganuse vallavolikogule lülitada 

Lüganuse valla arengukava 2014-2024 investeeringute loetelusse (peatüki V. 

Põhiosasse)  Lüganuse valla oluline investeerimisidee „Lüganuse ringhoone 

renoveerimine“, mis praegu on toodud peatükis 5.1. Samuti palume lülitada 

Lüganuse ringhoone restaureerimise omaosalus valla eelarvestrateegiasse aastateks 

2016-2020. 

Ettepanek põhineb järgmistel kaalutlustel: 

 Lüganuse ringhoone restaureerimine ning seal loomemajandusliku 

suunitlusega keskuse Lüganuse loomekastell rakendamine mõjub kogukonda 

ning põlvkondi siduvalt. Loomekastell pakub inimestele uusi ja atraktiivseid 

arenemisvõimalusi. 

 Ringhoone restaureerimise ning loomemajanduskeskuse rakendamisega 

paraneb Lüganuse valla elu- ja ettevõtluskeskkond, tekivad uued, ka 

noortele atraktiivsed töökohad. Paraneb maksulaekumine valla eelarvesse. 

Tekivad kaudsed töökohad ka muudes väikeettevõtluse valdkondades. 

 Vallale kuuluva Lüganuse ringhoone (endise Püssi mõisa karjakastell) 

restaureerimine on omaniku kohustus, kuid Eesti Muinsuskaitseamet on 

väljendanud valmisolekut selle objekti realiseerimist toetada (esialgu 

muinsuskaitse eritingimuste koostamisega).  

 Kohaliku kogukonna jaoks on Lüganuse ringhoone baasil rajatava 

loomekastelli tegevus oluline hõlmates juba praegu vähemalt 100 aktiivselt 

tegevustes osalevat kohalikku elanikku ning vähemalt teist nii sama palju 

kaasaelajaid, kes pole veel aktiivsete tegevustega liitunud. Projekti juhivad 
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valdkonna praktilise töökogemusega ning piirkonnas tuntud aktiivsed 

inimesed. 

Palume eeltoodule tuginedes muuta Lüganuse valla arengukava 2014-2020 ning 

Lüganuse valla eelarestrateegiat 2016-2020 selliselt, et oluline 

investeerimisprojekt „Lüganuse ringhoone renoveerimine“ lülitataks 

arengukava prioriteetsete investeerimisprojektide hulka ning lülitataks valla 

eelarvestrateegiasse. Lisaks palume Vallavalitsusel algatada Lüganuse 

Loomekastelli projekteerimisprotsessi ehitusloa saamiseks.  

 


