
Taotleja nimi Projekti pealkiri Tegevused
Määratud 

toetus
Projekti eesmärk

Projekti 

partnerid
Projekti tegevussuunad

Eesti Kristliku Nelipühi 

Kiriku Abja-Paluoja 

kogudus

Helistuudio 

inventari 

soetamine

Helistuudio inventari 

soetamine.             

Plakat A3.            

Helitehnika 

ülespanemine ja 

õpitoad.                        

Kaudne kulu. 

Projektijuhi kulu

18622,41 Projekti üldeesmärk on arendada laste ja noorte 

vaba aja veetmise võimalusi heli- ja filmistuudio 

rajamise näol.

1. Heli- ja filmistuudio valmimine suurendab 

kogukonna atraktiivsust ning parandab elukeskkonda. 

Noortel on võimalus mitmekesiselt vaba aega veeta 

oma kodulinnas, koduvallas. Lapsevanematel on 

mitmekülgsem valik oma laste harimiseks ja vaba aja 

kvaliteetseks sisustamiseks.

2. Tõusnud on piirkonna sotsiaalne ja majanduslik 

heaolu ning suurenenud on elanike oskused ja 

teadmised. Täiskasvanud heli-, filmi- ja fotohuvilised 

saavad oma hobiga tegeleda kodulinnas. Stuudio 

olemasolu rikastab valla teiste ühenduste tööd ja 

võimaldab teostada ideid professionaalsemalt.

3. Noored panustavad piirkondlikku tegevusse. Lapsed 

ja noored on kaasatud ja aktiivsed. Helistuudio on 

koht, kus saab vabal ajal, peale kooli, 

koolivaheaegadel, nädalavahetustel pille õppimas 

käia, salvestamist õppida, töötlemist õppida, niisama 

musitseerida, bändiproove teha jne. Stuudios 

korraldatakse kohtumisi erinevate muusikutega, 

toimuvad erinevad teemaõhtud.                                                                                      

4. Suurenenud on kogukonna koostöövõime, era-, 

avaliku ja kolmanda sektori vaheline partnerlus ja 

väliskoostöö.                                                                                        

5. Kogukonnad on aktiivsed ja eestvedajad 

motiveeritud.

Sound-IT OÜ Ehitusjärgus eelmontaaž. Konsultatsioon, komplekteerimine, 

helitehnika saabumine. Helitehnika ülespanek. Õpituba (4 h). 

Sissejuhatus, mõisted, ülevaade. Oma stuudio loomine ja 

ehitus.  Stuudio loomisega kaasnevad erinevad probleemid 

(välismüra, akustika, eelarve jne) ja võimalikud lahendused. 

Õpituba (4 h). Helistuudio vahendite detailne 

tutvustusfunktsioon ja kasutamine. Praktika: arvutipõhise 

kompressori kasutamine üksikute instrumentide ja 

vokaalipartiide peal. Kompressori näitlik kasutamine valmis 

miksitud loo puhul. Õpituba (4 h) Salvestusprogrammi koolitus 

ja praktiline töötuba.                                                                                      

Õpituba (4 h). Töötlusprogrammi koolitus ja praktiline 

töötuba. Miksimine I. Miksitav lugu - tegemine. Miksimine II ja 

sissejuhatus masterdamisse. Kokkuvõtete tegemine, 

tulevikuprojektide kavandamine.                                                                                

Praktika: 1-2 loo näitlik masterdamine.

Projekti viimases õpitoas tehakse praktikas läbi, et näha, 

kuidas reaalselt toimub muusikapalade masterdamine ehk 

lõpptöötlus. Avatud uste päev.

MTÜ Kivilõppe 

Külaliikumine

Kivilõppe 

külapaviljon ja 

kultuurirada

Külapaviljoni rajamine. 

Kultuuriraja 

(terviseraja) loomine.  

Kultuuripärandi ja 

ettevõtlusseminarid.

8396,68 Projekti eesmärk on elavdada kogukonna aktiivsust 

ja tutvustada piirkonna kultuuri luues Kivilõppe 

Kultuurirada ning viies läbi käsitöö ja toidukultuuri 

töötubasid.                                                                       

Oluline eesmärk on suurendada piirkonna 

ettevõtlikust läbi teoreetiliste ja praktiliste 

ettevõtlusseminaride, mille läbiviimisesse on kaasatud 

noored.

Projekt aitab kaasa ühistegevuste elluviimisel, sest 

kaasatud on erineva sektori organisatsioone: avalikust 

sektorist Tarvastu Vallavalitsuse hallatav asutus 

Tarvastu Noortekeskus ning mittetulundusühingud.

MTÜ Kivilõppe 

Puhkekeskus                                          

ja                

Tarvastu 

Noortekeskus 

Kultuurirajaga seotud tegevused: servituutide seadmine, 

kultuuriraja võsast puhastamine, kus vaja, vana karjaraja 

niitmine. Meediaplaani väljatöötamine, et 1. tutvustada 

uuringutulemusi vanade Tarvastu kalurikülade 

traditsioonisest, 2. toimuvatest üritustest anda informatsiooni, 

3. reklaamida Kultuurirada ja rattaraja võimalusi. Paviljoni 

ehitus Kivilõppe külla Kullamäe kinnistule vaatega 

viinamarjaistandusele ja külaplatsile. Mulgi toidukultuuri 

töötuba. Külaperede päkapikupäev. Kultuuripärandi uurimine 

ja tutvustamine. Kaluriküla traditsioonide tutvustamise 

käsitöötuba. Ettevõtlusseminar noortele. Küla talgupäev. 

Praktiline ettevõtlusseminar piirkonna noortele. Küla 

spordipäev. Viinamarjafestival. Ettevõtlusseminar noortele. 

Kaluriküla toidukultuuri töötuba. Külaperede päkapikupäev. 

Kultuuripärandi uurimine ja tutvustamine. Ettevõtlusseminar 

noortele. Küla talgupäev. Praktiline ettevõtlusseminar 

piirkonna noortele. Küla spordipäev. Ettevõtlusseminar 

noortele. Kaluriküla toidukultuuri töötuba. Külaperede 

päkapikupäev. Kultuuripärandi uurimine ja tutvustamine. 

Käsitöötöötuba.

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2014-2023 II meetme "KÜLAKESKKONNA JA –KOGUKONNA ARENDAMINE" 2017. aasta taotlusvoorus heakskiidetud ühisprojektide toetuse taotlused 


