
 

 

MÕISAKOOLID MEEDIAS.VALIK. 

Artiklid on rühmitatud teemade ja mõisate kaupa. Loetelu ei pretendeeri täiuslikkusele. 

 

EMP MÕISAKOOLIDE PROGRAMM 2004-2009 ja 2009-2014 

2006 

 Mõisakoolid loodavad Norra abirahale Aheneva toetusega mõisakoolid loodavad Norra abirahale, mida kevadel jagatakse 113 miljonit krooni. Loe 

edasi...Postimees, 08.06.2006 

2007 

 Mõisakoolidele terendavad Norra abimiljonid Võib olla üsna kindel, et Järvamaal asuvad Koigi ja Laupa mõisakool saavad Norrast kokku 40 

miljonit krooni abiraha, millega saab mõlemad hooned korda teha. Loe edasi... Postimees, 05.04.2007 Autor: Tiit Reinberg 

 Norra miljonid jõuavad Viljandimaa mõisakoolidesse Olustvere ja Suure-Kõpu mõisakool saavad Norra fondist kokku ligi nelikümmend miljonit 

krooni, mille eest on kavas hooneid renoveerida. Loe lisaks...Eesti Päevaleht, 15.12.2007 Autor: Erik Rand 

 Norra miljonitega taastatakse Eesti mõisakoole Viljandimaal asuvad Olustvere ja Suure-Kõpu mõisakool saavad Norra fondist kokku ligi 

nelikümmend miljonit krooni, mille eest on kavas hooneid renoveerida. Loe lisaks... Postimees, 15.12.2007 Autor: Hanneli Rudi 

2008 

2009 

 Norra suursaadik: Eesti rahandusministeerium on parim Rahandusministeeriumi ametnikud on välis-raha Eestisse toomisel kõige asjatundlikumad. 

Loe lisaks... Ärileht, 18.03.2009 Autor: Mikk Salu 

2010 

2011 

 Norra ja Eesti sõlmisid rahastuskokkuleppe Välisminister Urmas Paet ja Norra välisminister Jonas Gahr Støre allkirjastasid täna Oslos Euroopa 

Majanduspiirkonna ning Norra ja Eesti vahelise finantsmehhanismi memorandumi. Kokku saab Eesti aastani 2014 Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra 

toetusena 44,9 miljonit eurot. Loe lisaks... Välisministeerium, 08.06.2011  

 Norra jätkab Eesti mõisakoolide renoveerimise toetamist Kuna Norra riigi hinnangul oli mõisakoolide renoveerimise esimene etapp väga edukas, 

otsustati toetada koolide renoveerimist aastani 2014. Loe lisaks... ERR Uudised, 15.09.2011 Autor: Piret-Päiv Rist 

 Lõpetatud projektid 2004-2009  http://www.norra.ee/News_and_events/EMP_finantsmehhanismid/Lopetatud-projektid/EMP-ja-Norra-toetused-2004-

2009/#.UrhIOPQW0VA 

2012 

 Uus Norra programm käivitumas Mõisakoolide toetusprogrammide initsiaator on olnud kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Anton 

Pärn. Loe lisaks... Õpetajate leht, 02.11.2012 Autor: Sirje Pärismaa  

 Rahvusraamatukogus näeb näitust mõisakoolidest Eesti rahvusraamatukogu fuajee galeriis avati teisipäeval kuningliku Norra saatkonna näitus 

“Mõisakoolid – särama löödud pärlid”. Loe lisaks...Virumaa Teataja, 22.02.2012  

 Särama löödud pärlid Pärnu keskraamatukogus Norra saatkond pani Pärnu keskraamatukogu esimese korruse galeriisse välja näituse “Mõisakoolid 

– särama löödud pärlid”, mis näitab nii fotodel kui tekstikirjeldustes neid Eesti mõisakoole, mis korda tehtud Norra ja EMP toetusega. Loe 

lisaks...Pärnu Postimees, 10.05.2012 Autor: Anu Jürisson 

http://www.postimees.ee/1607667/moisakoolid-loodavad-norra-abirahale
http://www.postimees.ee/1607667/moisakoolid-loodavad-norra-abirahale
http://www.postimees.ee/1647505/moisakoolidele-terendavad-norra-abimiljonid
http://epl.delfi.ee/news/eesti/norra-miljonid-jouavad-viljandimaa-moisakoolidesse.d?id=51112614
http://www.postimees.ee/1738937/norra-miljonitega-taastatakse-eesti-moisakoole
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/norra-suursaadik-eesti-rahandusministeerium-parim.d?id=51162499
http://www.vm.ee/?q=node/11811
http://uudised.err.ee/index.php?06234562
http://www.norra.ee/News_and_events/EMP_finantsmehhanismid/Lopetatud-projektid/EMP-ja-Norra-toetused-2004-2009/#.UrhIOPQW0VA
http://www.norra.ee/News_and_events/EMP_finantsmehhanismid/Lopetatud-projektid/EMP-ja-Norra-toetused-2004-2009/#.UrhIOPQW0VA
http://opleht.ee/arhiiv/?archive_mode=article&articleid=8153
http://pluss.virumaateataja.ee/747386/rahvusraamatukogus-naeb-naitust-moisakoolidest
http://pluss.parnupostimees.ee/836202/sarama-loodud-parlid-parnu-keskraamatukogus
http://pluss.parnupostimees.ee/836202/sarama-loodud-parlid-parnu-keskraamatukogus


 

 

 Pärlid metssigade koduõuel. Mis saaks kultuuri ja kultuurmaastikke armastaval inimesel olla selle vastu, kui maailmas, antud juhul Norras ja Islandil, 

leidub metseene-heategijaid, kes me laguneva kultuuripärandi päästmiseks lahkelt raha annavad. Aastaid tagasi hurraaga välja hõigatud, kuid oma 

rahaga katmata „Mõisakoolide programmi” nihutamine abikõlbulikuks oli valitsusest igati kena liigutus. Päästeti idee ja päästeti ehk mõni suurem 

kivimaja maal. Esimene programmi finantseerimise periood hakkab läbi saama ja lubatakse järgmist. http://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/paerlid-

metssigade-koduouel/ Sirp (2012) 2. märts, lk. 23; Autor: Kaarel Tarand 

 Mõisakoolid on ärganud Okasroosikese unest Kümne aasta jooksul on abiprogrammidest toetatud mõisakoolide korrastamist enam kui 11 miljoni 

euroga. Loe lisaks...Õpetajate Leht, 02.11.2012 Autor: Sirje Pärismaa 

 Nädalakommentaar: Seinad õpetavad Olin esimest aastat tööl Tartu uhiuues 1400 õpilasega hiidkoolis, kui ühel halval päeval lõhuti minu klassi 

garderoobi uks. Kuna keegi pahategu üles ei tunnistanud, käskis direktor kutsuda kokku lapsevanemad ja olukorra kähku lahendada. Seisingi üsna 

nõutult endast kaks korda vanemate inimeste ees ja kuulsin vastuseks oma appikarjele vaid vaikust. Kuni tõusis püsti ühe paraja jõngermanni 

positsioonikas papa ja ütles: „Kaua me siin ikka süüdlasi jälitame, tellin uue ukse ja lasen ette panna, ega siis noor õpetajanna seda pea tegema!” 

http://opleht.ee/401-seinad-opetavad/ Õpetajate Leht, (2012) 2. nov., lk. 2; Autor: Sirje Pärismaa 

  

2013 

 Mõisakoole on restaureeritud 15 miljoni eest Kultuuriministeeriumi riiklikust mõisakoolide programmist ning Norra toetusprogrammist on alates 

2002. aastast Eesti mõisakoolidele eraldatud 15,4 miljonit eurot, selle aja jooksul on restaureeritud kümneid mõisakoole üle Eesti. Loe lisaks... Äripäeva 

ehitusuudised, 25.06.2013 Autor: Sulev Senkel 

 Mõisakoolide edendamiseks eraldatakse 4,5 miljonit eurot Mõisakoolide korrastamiseks ja edendamiseks eraldatakse Euroopa Majanduspiirkonna 

finantsmehhanismi raames 4,51 miljonit eurot, millele lisandub taotlejate omaosalus. Loe lisaks...    Delfi, 05.02.2013 

 Mõisakoolide edendamiseks eraldatakse 4,5 miljonit eurot Täna tutvustatakse Puurmani mõisakoolis Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismi 

uue perioodi (2009–2014) mõisakoolide programmist toetuse taotlemist. Mõisakoolide korrastamiseks ja edendamiseks eraldatakse 4,51 miljonit eurot, 

millele lisandub taotlejate omaosalus. Loe lisaks...Virumaa Teataja+, 07.02.2013 

 Viis mõisakooli võivad saada uue kuue Puurmani mõisakoolis tutvustati Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi uue perioodi (2009-2014) 

mõisakoolide programmist toetuse taotlemist. Mõisakoolide korrastamiseks ja edendamiseks eraldatakse 4,51 miljonit eurot, millele lisandub taotlejate 

omaosalus. Selle rahaga võiksid värske kuue saada veel viis mõisakooli. Loe lisaks...Vooremaa, 07.02.2013 Autor: Helve Laasik 

 Eesti mõisakoolid saavad Euroopa toetusel taas kaunimaksKultuuriministeerium kuulutas välja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismist 

toetatud kultuuripärandi programmi ,,Mõisakoolid - säilitamine läbi kasutamise" restaureerimistoetuse taotlusvooru. See kestab 25. juunini. Loe 

edasi...Eesti Loodus, 18.05.13 Autor: Kultuuriministeerium 

 Mõisakoolidest. Intervjuu Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna nõunik Riin Alataluga. 

Kuku raadio, 06.02.13  http://www.kuku.ee/?pid=24&nid=6981&lang=1 

 Mõisakoolide programm pakub erinevaid võimalusi Puurmani mõisakoolis tutvustatakse Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismi uue 

perioodi mõisakoolide programmis toetuse taotlemist. Mõisakoolide korrastamiseks ja edendamiseks eraldatakse 4,51 miljonit eurot. Loe 

edasi...Vikerraadio / Vikerraadio uudised, 06.02.13 13:00, Vikerraadio / Vikerraadio uudised, 06.02.13 12:00, Loe edasi... 

 Mõisakoolide edendamiseks eraldatakse 4,5 miljonit eurot Mõisakoolide korrastamiseks ja edendamiseks eraldatakse Euroopa majanduspiirkonna 

finantsmehhanismi programmist 4,51 miljonit eurot, millele lisandub taotlejate omaosalus. 

http://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/paerlid-metssigade-koduouel/
http://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/paerlid-metssigade-koduouel/
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jSirp%2C/jsirp/-3,-1,0,B/browse
http://opleht.ee/arhiiv/?archive_mode=heading&headingid=2520
http://opleht.ee/401-seinad-opetavad/
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/j%7bu00D5%7dpetajate+Leht%2C/jw~apetajate+leht/-3,-1,0,B/browse
http://www.ehitusuudised.ee/?PublicationId=e57e270d-5a75-460e-b0d6-319678f3f698&ref=rss
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/moisakoolide-edendamiseks-eraldatakse-45-miljonit-eurot.d?id=65630094
http://pluss.virumaateataja.ee/1129254/moisakoolide-edendamiseks-eraldatakse-4-5-miljonit-eurot
http://www.vooremaa.ee/contents.php?cid=1024553
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3543111&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3543111&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://www.kuku.ee/?pid=24&nid=6981&lang=1
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3336399&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3336399&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3336394&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271


 

 

Postimees, 6.02.13 Viide: paberlehes Vikerraadio / Vikerraadio uudised, 06.02.13 08:30, Loe edasi... 

Vikerraadio / Vikerraadio uudised, 06.02.13 07:30, Loe edasi...  

 Mõisad saavad toetust edasi  (07:00) 6. veebruaril tutvustati Puurmani mõisakoolis Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi uue perioodi 

mõisakoolide programmist toetuse taotlemist. Mõisakoolide korrastamiseks ja edendamiseks eraldatakse 4,51 miljonit eurot, millele lisandub taotlejate 

omaosalus. Loe edasi...ETV / Terevisiooni uudised, 06.02.13 07:00,  

 Mõisakoolide edendamiseks eraldatakse 4,51miljonit eurot Täna tutvustatakse Puurmani mõisakoolis Euroopa majanduspiirkonna 

finantsmehhanismi uue perioodi (2009-2014) mõisakoolide programmist toetuse taotlemist. Mõisakoolide korrastamiseks ja edendamiseks eraldatakse 

4,51 miljonit eurot, millele lisandub taotlejate omaosalus. Loe edasi...Virumaa Teataja, 07.02.13  

 Viis mõisakooli võivad uue kuue saada Puurmani mõisakoolis tutvustati Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi uue perioodi (2009-2014) 

mõisakoolide programmist toetuse taotlemist. Mõisakoolide korrastamiseks ja edendamiseks eraldatakse 4,51 miljonit eurot, millele lisandub taotlejate 

omaosalus. Selle rahaga võiksid värske kuue saada veel viis mõisakooli. Loe edasi... 

Vooremaa, 07.02.13 Autor: Helve Laasik 

 Viis mõisakooli võivad uue kuue saada Puurmani mõisakoolis tutvustati Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi uue perioodi (2009-2014) 

mõisakoolide programmist toetuse taotlemist. Mõisakoolide korrastamiseks ja edendamiseks eraldatakse 4,51 miljonit eurot, millele lisandub taotlejate 

omaosalus. Loe edasi...EestiElu.ee, 08.02.13 

 Mõisakoolid – säilitamine kasutamise kaudu Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismi Mõisakoolide programmi avaüritus toimus 06.02.2013 

Puurmani mõisakoolis. Loe edasi...EestiElu.ee, 06.03.13 Autor: Tiina Oolo 

 Norra halduskoostöö uue rahastusperioodi rõhk on lastel  Täna kogunevad Pärnus ühisele konverentsile Norra, Islandi ja Eesti kohalike 

omavalitsusüksuste esindajad, et arutada ühiste koostöövõimaluste ja -väljakutsete üle. Konverentsil tutvustatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra 

toetuste programme, mis pakuvad erinevateks ühisteks projektideks ideid ning rahastust. Norra poolele pakub väga suurt huvi kultuuripärandi 

säilitamise programm, mis keskendub mõisakoolidele. Loe edasi... Vikerraadio / Vikerraadio uudised, 15.03.13  

 Mõisakoolid hakkavad raha taotlema Eelmisel nädalal olnud üldkoosolekul Järva-Jaanis otsustasid Järvamaa mõisakoolide ühingusse kuuluvad 

koolid osaleda Euroopa majanduspiirkonna ja Norra toetuste arendusprojektides, mis avanevad 2013. aastal. Loe edasi... 

Järva Teataja, 11.04.13  

 Saab taotleda toetust mõisakoolide renoveerimiseks Euroopast on tulemas üle 3 miljonit eurot mõisakoolide renoveerimiseks. Seega kuulutab 

kultuuriministeerium välja restaureerimistoetuste taotlemise vooru. Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna projektijuht Riin Alatalu kinnitas, 

et Eestis on nii paarkümmend mõisakooli, mis peaksid kindlasti raha taotlema.  Loe edasi...KUKU / Ärataja, 24.04.13  

 Restaureerimist vajavad mõisakoolid hakkavad taotlusi lihvima Euroopast tuleb Eesti mõisakoolide korrastamiseks üle kolme miljoni euro, kuid et 

eelarve on jaotatud nii, et minimaalne toetussumma on pool miljonit eurot, saab sellest päästerõngast abi vaid viis mõisakooli. Loe edasi... 

Sakala, 25.04.13 Autor: Margus Haav 

 Ivo Lambing: Müüdid Eesti mõisamaastikul Milline on eesti inimese arusaam mõisatest ja mida mõis üldse tänapäeva eestlase jaoks tähendab? Loe 

edasi... Maaleht Online, 23.10.13 Autor: Ivo Lambing, Raikküla mõisa peremees  

 Programmi toel taastatakse Suuremõisa, Aruküla ja Vääna mõisakoolid Kultuuriminister Rein Lang kinnitas mõisakoolide programmi komisjoni 

ettepanekud toetada seekord kolme miljoni euroga Hiiumaal asuva Suuremõisa, Järvamaal Aruküla ning Harjumaal Vääna mõisakoolide 

restaureerimist. Loe edasi...ERR Uudised, 12.09.13 Autor: Merili Nael 

https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3335677&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3335643&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3335484&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3338106&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3340926&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://eestielu.delfi.ee/eesti/jogevamaa/jogeva/elu/viis-moisakooli-voivad-uue-kuue-saada.d?id=65650906
http://eestielu.delfi.ee/eesti/jogevamaa/puurmani/haridus/moisakoolid-sailitamine-kasutamise-kaudu.d?id=65781770
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3412158&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3466093&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3492308&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3495229&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3846250&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3846250&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://uudised.err.ee/index.php?06286995


 

 

 EMP Mõisakoolide programmi toetused jagunesid üle Eesti Kultuuriminister Rein Lang kinnitas mõisakoolide programmi komisjoni ettepanekud 

toetada seekord kolme miljoni euroga Hiiumaal asuva Suuremõisa, Järvamaal Aruküla ning Harjumaal Vääna mõisakoolide restaureerimist. Norra 

toetab juba teist korda Eesti mõisakoolide restaureerimist, seekord on doonoritena kaasatud ka Island ja Liechtenstein. Loe edasi... 

Vikerraadio / Vikerraadio Kultuuriuudised, 12.09.13  

 Norra, Island ja Liechtenstein toetavad Eesti mõisakoolide arendusprojekte Kultuuriministeerium kuulutab välja Euroopa majanduspiirkonna 

programmi "Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise" teise taotlusvooru. Loe edasi... ERR Menu, 12.08.13 Autor: Rutt Ernits 

 Norra, Island ja Liechtenstein toetavad Eesti mõisakoolide arendusprojekte Kultuuriministeerium kuulutab välja Euroopa Majanduspiirkonna 

programmi „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise“ teise taotlusvooru, kokku jagatakse projektidele seekord 670 000 eurot. Loe lisaks... 

Delfi, 12.08.13,  

 Mõisakoolide arendusprojekte toetatakse 670 000 euroga Kultuuriministeerium kuulutas välja Euroopa majanduspiirkonna programmi "Mõisakoolid 

- säilitamine läbi kasutamise" teise taotlusvooru, mille raames jagatakse projektidele kokku 670 000 eurot. Loe lisaks... 

ERR Uudised, 12.08.13 Autor: Inga-Gretel Linkgreim 

 Norra, Island ja Liechtenstein toetavad Eesti mõisakoolide arendusprojekte Kultuuriministeerium kuulutab välja Euroopa Majanduspiirkonna 

programmi „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise“ teise taotlusvooru. Loe lisaks...Läänemaa portaal, 12.08.13 

 Mõisakoolid saavad 670 000 eurot arengutoetust Kultuuriministeerium jagab mõisakoolidele 670 000 eurot Euroopa Majanduspiirkonna programmi 

raha. Loe edasi...Virumaa Teataja, 13.08.13  

 Mõisakoolidel on õigus arenguprojektide raames 670 000 eurole Kultuuriministeerium kuulutab välja Euroopa Majanduspiirkonna programmi 

"Mõisakoolid - säilitamine läbi kasutamise" teise taotlusvooru. Kokku jagatakse projektidele seekord 670 000 eurot. Loe edasi... Vooremaa, 13.08.13  

 Norra, Island ja Liechtenstein toetavad Eesti mõisakoolide arendusprojekte  Kultuuriministeerium kuulutas välja Euroopa Majanduspiirkonna 

programmi „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise“ teise taotlusvooru, mille raames jagatakse projektidele seekord 670 000 eurot. Taoluste 

esitamise tähtaeg on 1. november 2013. Loe lisaks... Vaba Eesti Sõna, 02.10.2013 

 Toetus mõisakoolidega seotud tegevuse arendamiseks EMP ja Norra toetuste raames saavad rahastusabi projektid, mis arendavad mõisakoole 

piirkonna tõmbekeskusena ning edendavad mõisakoolidega seotud tegevusi. Kokku läheb jagamisele 670 000 eurot ja taotluste esitamise tähtaeg on 1. 

november 2013. Loe lisaks... Kuninglik Norra Saatkond, 05.09.2013  

  

2014 

 Kolm riiki toetavad mõisakoole Kultuuriministeerium kuulutas välja Euroopa Majanduspiirkonna programmi «Mõisakoolid - säilitamine läbi 

käsutamise» kolmanda taotlusvooru, mille toetajaks on Norra, Island ja Liechtenstein. Seekordses voorus on võimalik eraldada toetustena kokku 367 

849 eurot, teatas kultuuriministeerium. Ministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna programmijuhi Riin Alatalu sõnul on keskmiselt 20 000 - 60 000 euro 

vahemikku jäävate toetuste kasutamisvõimalus üsna avar. Alanud taotlusvooru taotluste esitamise tähtaeg on 28. aprill. Loe edasi...  

Õhtuleht, 04.03.14  

Postimees, 04.03.14  

 Norra, Island ja Liechtenstein toetavad Eesti mõisakoolide püsimist kogukonna südamena  
Kultuuriministeerium kuulutab välja Euroopa Majanduspiirkonna programmi „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise“ kolmanda taotlusvooru.  Loe 

https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3751982&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://menu.err.ee/uudised/kultuur/432afb04-54c4-4c0a-b9ea-7ea087206509
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/norra-island-ja-liechtenstein-toetavad-eesti-moisakoolide-arendusprojekte.d?id=66575191
http://uudised.err.ee/index.php?06285054
http://www.laanemaa.ee/?mid=8&mcid=7818&ctype=news_article&pageid=5314
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3695251&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3697562&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://www.vabaeestisona.com/index.php/eesti-uudised/2948-norra-island-ja-liechtenstein-toetavad-eesti-moisakoolide-arendusprojekte.html
http://www.norra.ee/News_and_events/EMP_finantsmehhanismid/news/Toetus-moisakoolidega-seotud-tegevuste-edendamiseks/#.Urg2UvRdV68
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4133774&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4133015&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271


 

 

edasi... ERR Uudised, 03.03.14, http://kultuur.err.ee/v/varia/0d22cb08-7d1f-4520-ada8-5cb67d41aecf  

Postimees Uudisvoog, 03.03.14, http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20140303&ID=333438nBNS, 03.03.14 

 Norra, Island ja Liechtenstein toetavad mitut Eesti mõisakooli    Kultuuriminister Urve Tiidus kinnitas Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) 

finantsmehhanismi 2009-2014 mõisakoolide programmi „Mõisakoolid - säilitamine läbi kasutamise" komisjoni ettepanekul 300 000 euro ulatuses 

toetuseid kuuele Eesti mõisakoolile. Kultuuriministeeriumi mõisakoolide programmijuhi Riin Alatalu sõnul on arendusprojektide toetusmeede suunatud 

mõisakoolide arendamiseks piirkonna tõmbekeskustena. Kui esimene taotlusvoor pakkus raha hoonete restaureerimiseks, siis teine on suunatud elu 

edendamisele mõisakoolide ümber. Kuku Saade, 05.02.2014 16:45  http://podcast.kuku.ee/2014/02/06/intervjuu-2014-02-060500/  

 Kultuuriministeeriumi mõisakoolide programm ootab taotlusi  Kultuuriministeeriumi mõisakoolide programmi taotlusvoor on avatud, taotluste 

esitamise tähtaeg on 17. märts. Tänavu on võimalik eraldada toetusi kokku 138 000 euro eest. Loe edasi... Maaleht Online, 10.02.14 13:57  

http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/eestiuudised/kultuuriministeeriumi-moisakoolide-programm-ootab-taotlusi.d?id=67781773  

2015 

 Sada aastat mõisakoole : Õpetajate Leht opleht.ee/23670-sada-aastat-moisakoole/ 12. juuni 2015 - Viimase saja aasta jooksul on kool olnud vähemalt 

298 mõisas. ... Riiklikust programmist on toetatud kümneid mõisakoole väiksemate ja veidi ... 

 Mõisakoolid hoiavad kogukonda koos - Maaleht - Delfi maaleht.delfi.ee/news/maaleht/.../moisakoolid-hoiavad-kogukonda-koos?id...24. mai 2015. 

Jana Rand. Maaleht. Lahmuse mõisakooli direktor Jüri Hansen näitab seinal kohta, kust jooksid ... 

2016 

 Mõisakool – kohaliku kogukonna varandus. http://www.kul.ee/et/uudised/moisakool-kohaliku-kogukonna-varandus 

 Eesti teekond kaasavamaks ühiskonnaks - postimees.ee www.postimees.ee/3900721  Eesti teekond kaasavamaks ühiskonnaks. Anu Kikas, 

7.11.2016 

 Hästi toimival mõisakoolil on mitu nägu - postimees.ee www.postimees.ee/3900669 Hästi toimival mõisakoolil on mitu nägu. Juuli Nemvalts 

07.11.2016 

 Mõisa kooli! : Õpetajate Leht - opleht.ee opleht.ee/2016/09/moisa-kooli Mõisa kooli! 16. sept. 2016 Riin Alatalu 

 Riin Alatalu: Mõisakoolid vajavad jätkuvat tuge. Pärandkultuuri ...epl.delfi.ee/.../riin-alatalu-moisakoolid-vajavad-jatkuvat-tuge-parandkultuuri-

rahastamin...Riin Alatalu: Mõisakoolid vajavad jätkuvat tuge. Pärandkultuuri rahastamine on juuksekarva otsas. (3). 21. detsember 2016 

 Riin Alatalu: mõisakoolide tulevik on tume | Lääne Elu online.le.ee › Arvamus Riin Alatalu: mõisakoolide tulevik on tume. 20. detsember 2016 

 Brüsseli IV Euroopa Koolis avatakse Eesti mõisakoolide näitus www.delfi.ee/.../eesti/brusseli-iv-euroopa-koolis-avatakse-eesti...01.12.2016 

 

 

MÕISAKOOLIDE RIIKLIK PROGRAMM 

 

2000 

 Euroopa muinsuskaitsjad märkasid mõisakoole / Piret Rammo ; interv. Kaarel Aluoja. Järva Teataja (2000) 21. sept., lk. 2 

2004 

https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4133015&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://kultuur.err.ee/v/varia/0d22cb08-7d1f-4520-ada8-5cb67d41aecf
http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20140303&ID=333438
http://podcast.kuku.ee/2014/02/06/intervjuu-2014-02-060500/
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4083119&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/eestiuudised/kultuuriministeeriumi-moisakoolide-programm-ootab-taotlusi.d?id=67781773
http://opleht.ee/23670-sada-aastat-moisakoole/
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/moisakoolid-hoiavad-kogukonda-koos?id=71497755
http://www.postimees.ee/3900721/eesti-teekond-kaasavamaks-uehiskonnaks
http://www.postimees.ee/3900721
http://www.postimees.ee/3900669/haesti-toimival-moisakoolil-on-mitu-naegu
http://www.postimees.ee/3900669
http://opleht.ee/2016/09/moisa-kooli/
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/riin-alatalu-moisakoolid-vajavad-jatkuvat-tuge-parandkultuuri-rahastamine-on-juuksekarva-otsas?id=76679214
http://online.le.ee/2016/12/20/riin-alatalu-moisakoolide-tulevik-on-tume/
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/brusseli-iv-euroopa-koolis-avatakse-eesti-moisakoolide-naitus?id=76441651
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jJ%7bu00E4%7drva+Teataja/jjw~brva+teataja/-3,-1,0,B/browse


 

 

 Jõgevamaal hääbub kuus kooli. Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuses aastateks 2005-2010 koostatud koolivõrgu arengukava järgi hääbub 

Jõgevamaal kuus kooli — Kuremaa lasteaed-algkool, Aidu ja Kamari algkool ning Kaarepere, Saduküla ja Sadala põhikool. 

http://www.delfi.ee/archive/jogevamaal-haabub-kuus-kooli?id=7198591 10.02.2004; Autor: pole märgitud, algallikas BNS 

2006 

 Ministeerium toetab mõisakoole Viljandimaa mõisakoolidele tuleb Kultuuriministeeriumilt ligi veerand miljonit krooni lisatoetust, kogu Eestis sai abi 

25 projekti veidi üle miljoni krooni ulatuses. http://sakala.postimees.ee/2173115/ministeerium-toetab-moisakoole Sakala (2006) 15. juuni, lk. 1; Autor: 

Margus Haav 

 Kultuuriministeerium toetas mõisakoolide projekte Kultuuriministeerium teatas, et toetas mõisakoolide projekte. Kultuuriminister Raivo Palmaru 

kinnitas mõisakoolide riikliku programmi juhtkomitee ettepaneku toetada 22 mõisakooli uuringute, projekteerimistööde ja arendustegevuste projekti 

ning ühtlasi pikendati nii sisustus kui arendustegevuste taotluste esitamise 

tähtaega.http://www.aripaev.ee/uudised/2006/04/11/Kultuuriministeerium_toetas_moisakoolide_projekte Äripäev – 11.04.2006 – Autor: pole märgitud 

  

2008 

 Pööripäevad muinsuskaitses Intervjuu märtsis loodud muinsuskaitse ümarlaua juhi Mika Oravaga. 20 aastat tagasi oli muinsuskaitse Eestis poliitilis-

romantiline rahvaliikumine. Koos omariikluse taastamisega saavutas ka muinsuskaitse selge riikliku positsiooni, vastutus delegeeriti kodanikelt riigile ja 

omavalitsustele, võeti vastu seadused ja loodi järelevalveorganid. Aastaks 2008 on aga selge, et sellest kõigest ei piisa ning oma tegevust on alustanud 

muinsuskaitse ümarlaud, mille juhiks valiti muinsuskaitse praktikuna tuntud MIKA ORAVA.http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/p-rip-evad-

muinsuskaitses/ Sirp (2008) 18. apr., lk. 2; Autor: Kaarel Tarand 

 

2013 

 Õpilased kaovad tasapisi häärbereist. Õpilaste arvu kiire vähenemine mõisakoolides sunnib omavalitsusi pingsalt nuputama, kuidas neid väärikaid ja 

suuri hooneid ülal pidada. http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/opilased-kaovad-tasapisi-haarbereist?id=65674374 

Maaleht,  (2013) 14. veebr., lk. 16-17; Autor: Rein Raudvere 

 Kultuuriministeerium eraldas mõisakoolidele üle 140 000 euro Kultuuriminister Rein Lang eraldas mõisakoolide renoveerimistööde ja 

mõisakoolides toimuvate ürituste tarbeks 141 610 eurot.http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/kultuuriministeerium-eraldas-moisakoolidele-ule-

140-000-euro?id=65914282 Maaleht – 3.04.2013 – Autor: pole märgitud 

2014 

 Mõisakoolid saavad restaureerimistöödeks ligi 140 000 eurot Kultuuriminister Urve Tiidus eraldas mõisakoolide renoveerimiseks ja mõisakoolides 

toimuvate ürituste tarbeks 138 719 eurot. Tähtajaks laekus 21 taotlust kogusummas 225 054 eurot, rahastuse said neist 11. Loe edasi...  

Maaleht Online, 19.05.14 12:45  

http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/eestiuudised/moisakoolid-saavad-restaureerimistoodeks-ligi-140-000-eurot.d?id=68702131  

 Kultuuriministeerium eraldas mõisakoolide restaureerimiseks üle 138 700 euro Kultuuriminister Urve Tiidus eraldas mõisakoolide 

renoveerimiseks ja mõisakoolides toimuvate ürituste tarbeks 138 719 eurot.  Loe edasi...  

ERR Uudised, 19.05.14 17:48  

http://kultuur.err.ee/v/varia/e453aadb-aaf7-4c5f-9823-77ca55db0a96  

http://www.delfi.ee/archive/jogevamaal-haabub-kuus-kooli?id=7198591
http://sakala.postimees.ee/2173115/ministeerium-toetab-moisakoole
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jSakala/jsakala/-3,-1,0,B/browse
http://www.aripaev.ee/uudised/2006/04/11/Kultuuriministeerium_toetas_moisakoolide_projekte
http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/p-rip-evad-muinsuskaitses/
http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/p-rip-evad-muinsuskaitses/
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jSirp/jsirp/-3,-1,0,B/browse
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/opilased-kaovad-tasapisi-haarbereist?id=65674374
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/opilased-kaovad-tasapisi-haarbereist?id=65674374
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jMaaleht%2C/jmaaleht/-3,-1,0,B/browse
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/kultuuriministeerium-eraldas-moisakoolidele-ule-140-000-euro?id=65914282
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/kultuuriministeerium-eraldas-moisakoolidele-ule-140-000-euro?id=65914282
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4318035&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/eestiuudised/moisakoolid-saavad-restaureerimistoodeks-ligi-140-000-eurot.d?id=68702131
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4318976&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://kultuur.err.ee/v/varia/e453aadb-aaf7-4c5f-9823-77ca55db0a96


 

 

2015 

 Mõisakoolid saavad taotleda toetust : Õpetajate Leht opleht.ee/27070-moisakoolid-saavad-taotleda-toetust/ 7. dets 2015 - Kuni 11. jaanuarini 2016 

on avatud kultuuriministeeriumi mõisakoolidetoetusprogrammi viimane taotlusvoor, selle eelarve on 148 000 eurot. 

 Mõisakoolid saavad riigilt viimast korda toetust küsida - Sakala www.sakala.ajaleht.ee › Uudised 6. dets 2015 - 11. jaanuarini 2016 

on avatud Kultuuriministeeriumi mõisakoolide toetusprogrammi viimane taotlusvoor. Toetus aitab korrastada mõisakoole ... 

 

NÄITUS JA KONVERENTS 2015 

 Mõisakool on tugev Eesti kaubamärk : Õpetajate Leht http://opleht.ee/26696-moisakool-on-tugev-eesti-kaubamark/; 20.11.2015; Autor: Heiki 

RaudlaMuinsuskaitseameti andmetel tegutsevad pea kolmandikus mõisahoonetest haridusasutused. Eestis on säilinud pool tuhat mõisa peahoonet, ... 

 Esitletakse Eesti mõisakoolide restaureerimisprogrammi ...▶kultuur.err.ee/.../esitletakse-eesti-moisakoolide-restaure...13. nov 2015 Konverentsil 

tutvustatakse kolm aastat väldanud EMPmõisakoolide programmi tegevust ... 

 Mõis – kadakasaksluse ja pärandkultuuri kants - Eesti ... epl.delfi.ee/news/kultuur/mois-kadakasaksluse-ja-parandkultuuri-kants?id... 24. juuli 

2015 - Muuseumi suures saalis näeb tuntud mööblirestauraatori Mati Raali koostatud näitust „Mõisate kadunud hiilgus” ja rõdul Euroopa ... 

 Eesti Arhitektuurimuuseumi suvi on pühendatud mõisatele ...kultuur.err.ee/.../eesti-arhitektuurimuuseumi-suvi-on-puhendatud-moisat... 

 18. juuni 2015 - Näituse „Mõisate kadunud hiilgus“ kuraator on tuntud mööblirestauraator Mati Raal, kes on oma näitusega esmakordselt pööranud ... 

 Maja täis mõisaid – Ekskursioonid näitusel pühapäeval, 21 ...arhitektuurimuuseum.ee/2015/06/maja-tais-moisaid/ 

 17. juuni 2015 - Eesti Arhitektuurimuuseumi suvi on pühendatud mõisatele ja mõisakoolidele. 19. juunil kell 16.00 avatakse Rotermanni soolalaos kaks 

näitust: ... 

 Arhitektuurimuuseumis tuleb linnalaager | Kultuur | ERR kultuur.err.ee/v/kunst/.../5cb2b161-f62e-446d-9fd5-f9660b99809b 

22. juuni 2015 - Eesti Arhitektuurimuuseum ootab 7–11-aastaseid lapsilinnalaagrisse, kus avastame mõisate ja kaasaegsete villade arhitektuuri. 

Eesti Arhitektuurimuuseumi suvi on pühendatud mõisatele 18.06.2015 ...kultuur.err.ee/.../eesti-arhitektuurimuuseumi-suvi-on-puhendatud-

moisat... 

 Mõisate kadunud hiilgus ja vastuoluline tähendus — Sirp www.sirp.ee › Artiklid › Arhitektuur 28. aug 2015 - Augusti lõpuni saab 

arhitektuurimuuseumis vaadata Mati Raali kureeritud näitust „Mõisate kadunud hiilgus“, kus on autentsete ... 

 Kool päästis mõisahoone : Õpetajate Leht opleht.ee/27612-kool-paastis-moisahoone/ 16. jaanuar 2016 PILLE EPNER Eesti Arhitektuurimuuseumi 

kuraator-projektijuht / projekti “Tegus ja nägus mõisakool” koordinaator  

 Viron kartanoiden 1800-luvun loistoa seurasi tuho ja rappio, Helsingin Sanomat 

http://www.hs.fi/kulttuuri/a1437185259240?jako=6c818a7ae284215723e3ce14cde5e016&ref=fb-share  

 Kartanoissa käydään yhä koulua, Helsingin Sanomat http://www.hs.fi/kulttuuri/a1437185227923?ref=hs-art-lue-seuraavaksi-2 

 Oslo raekojas saab tutvuda Tõstamaa mõisakooliga 29.06.2016 http://parnu.postimees.ee/3746973/oslo-raekojas-saab-tutvuda-tostamaa-

moisakooliga 

 Valgamaa mõisakooli lugu jõudis Oslo raekotta 23.06.2016 http://valgamaalane.postimees.ee/3741037/valgamaa-moisakooli-lugu-joudis-oslo-

raekotta 

 Oslo raekojas avatakse Eesti mõisakoolide näitus 30.06.2016 http://www.pealinn.ee/newset/oslo-raekojas-avatakse-eesti-moisakoolide-naitus-

n171556; http://kultuur.err.ee/v/kunst/c2d45bfa-7dfb-4086-aef4-7fdd114ab64b/oslo-raekojas-avatakse-eesti-moisakoolide-naitus 

http://opleht.ee/27070-moisakoolid-saavad-taotleda-toetust/
http://www.sakala.ajaleht.ee/3425447/moisakoolid-saavad-riigilt-viimast-korda-toetust-kusida
http://opleht.ee/26696-moisakool-on-tugev-eesti-kaubamark/
http://opleht.ee/26696-moisakool-on-tugev-eesti-kaubamark/
http://kultuur.err.ee/v/varia/98f6927c-975c-45c4-a207-0f2f82a07837/esitletakse-eesti-moisakoolide-restaureerimisprogrammi
http://kultuur.err.ee/v/varia/98f6927c-975c-45c4-a207-0f2f82a07837/esitletakse-eesti-moisakoolide-restaureerimisprogrammi
http://epl.delfi.ee/news/kultuur/mois-kadakasaksluse-ja-parandkultuuri-kants?id=71963741
http://kultuur.err.ee/v/kunst/Arhitektuur/8f550f1c-2d38-43b5-9e85-ff280be05b30/eesti-arhitektuurimuuseumi-suvi-on-puhendatud-moisatele-ja-moisakoolidele
http://arhitektuurimuuseum.ee/2015/06/maja-tais-moisaid/
http://kultuur.err.ee/v/kunst/Arhitektuur/5cb2b161-f62e-446d-9fd5-f9660b99809b
http://kultuur.err.ee/v/kunst/Arhitektuur/8f550f1c-2d38-43b5-9e85-ff280be05b30/eesti-arhitektuurimuuseumi-suvi-on-puhendatud-moisatele-ja-moisakoolidele
http://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/moisate-kadunud-hiilgus-ja-vastuoluline-tahendus/
http://opleht.ee/27612-kool-paastis-moisahoone/
http://www.hs.fi/kulttuuri/a1437185259240?jako=6c818a7ae284215723e3ce14cde5e016&ref=fb-share
http://www.hs.fi/kulttuuri/a1437185227923?ref=hs-art-lue-seuraavaksi-2
http://parnu.postimees.ee/3746973/oslo-raekojas-saab-tutvuda-tostamaa-moisakooliga
http://parnu.postimees.ee/3746973/oslo-raekojas-saab-tutvuda-tostamaa-moisakooliga
http://parnu.postimees.ee/3746973/oslo-raekojas-saab-tutvuda-tostamaa-moisakooliga
http://valgamaalane.postimees.ee/3741037/valgamaa-moisakooli-lugu-joudis-oslo-raekotta
http://valgamaalane.postimees.ee/3741037/valgamaa-moisakooli-lugu-joudis-oslo-raekotta
http://valgamaalane.postimees.ee/3741037/valgamaa-moisakooli-lugu-joudis-oslo-raekotta
http://www.pealinn.ee/newset/oslo-raekojas-avatakse-eesti-moisakoolide-naitus-n171556
http://www.pealinn.ee/newset/oslo-raekojas-avatakse-eesti-moisakoolide-naitus-n171556
http://www.pealinn.ee/newset/oslo-raekojas-avatakse-eesti-moisakoolide-naitus-n171556
http://kultuur.err.ee/v/kunst/c2d45bfa-7dfb-4086-aef4-7fdd114ab64b/oslo-raekojas-avatakse-eesti-moisakoolide-naitus


 

 

 http://www.kul.ee/et/uudised/kas-kultuuriparand-visatakse-ule-parda 21.12.2016 

 Kultuuriuudis Brüsselist: Eesti koolis avatakse Eesti ...opleht.ee/39679-kultuuriuudis-brusselist-eesti-koolis-avatakse...Kultuuriuudis Brüsselist: 

Eesti koolis avatakse ...30.11.2016 

  

 

 

EESTI MÕISAKOOLIDE ÜHENDUS, KÜLASTUSMÄNG UNUSTATUD MÕISAD, CORELLI KONTSERT 

1997 

 MÕISAKOOLID: maalapsed õpivad vanades mõisahoonetes Palmse algkooli lapsed õpivad mõisa valitsejamajas, lõunastavad viljakuivatis, peavad 

aktuseid härrastemajas ja käivad õunaraksus mõisaaias. Nende igapäevateed ristuvad vanas mõisapargis. 

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/moisakoolid-maalapsed-opivad-vanades-moisahoonetes?id=50747258 Eesti Päevaleht; 14.11.1997; Malle Pajula  

2004 

 Tukkuvad vanad koolimajad ärkavad sel suvel mõisatena Suvine retk «Unustatud mõisad» on Viljandimaa Arenduskeskuse ja mittetulundusühingu 

Viljandimaa Mõisad katse suviti vaikseks jäävatesse mõisakoolidesse viivad rohtuvad rajad taas käidavaks teha. 

http://sakala.postimees.ee/2151765/tukkuvad-vanad-koolimajad-arkavad-sel-suvel-moisatena Sakala (2004) 19. mai; Autor: Aime Jõgi  

2005 

 Eesti mõisakoolid sõbrustavad Lätiga. Eesti Mõisakoolide Ühenduse juhatuse esimees Tõnu Kiviloo võis pärast Gaujenast naasmist öelda, et 

mõisakoolide suhtlustasand on ületanud Eesti ja Läti piiri.http://sakala.postimees.ee/2160047/eesti-moisakoolid-sobrustavad-latiga  

Sakala (2005) 2. märts, lk. 4  

 JUHTKIRI: Miks mitte külaskäik lähiümbruse mõisakoolidesse? Suvel korraldavad kümned Eesti mõisad huvilistele külastuspäevi. Jõgevamaal 

ootavad 28. mail, 5., 11. ja 30. juunil ning 9. ja 23. juulil külalisi Puurmani ja Adavere mõis. Üle Eesti võtab külastuspäevadest osa 29 mõisakooli 

http://www.vooremaa.ee/juhtkiri-miks-mitte-kulaskaik-lahiumbruse-moisakoolidesse/ Vooremaa (2005) 21. mai, lk. 2 

 Projektiga “Unustatud mõisad” avanevad koolid 2005. aasta alguses asus Eesti mõisates 63 kooli. 29 mõisat, milles asuvad koolid, on sel aastal 

projekti "Unustatud mõisad" raames külalistele avatud kuuel päeval, mil külastusmängu käigus on võimalik tutvuda mõisakoolide eripäraga. 

http://valgamaalane.postimees.ee/2205627/projektiga-unustatud-moisad-avanevad-koolid Valgamaalane (2005) 17. mai, lk. 3; Autor: Keiu Ruus 

 Unustatud aadlipesad ahvatlevad külastama Eeloleval laupäeval avavad 29 Eesti mõisat külalistele uksed. Kampaanias “Unustatud mõisad” osalevad 

Lääne-Virumaalt viis mõisakooli. http://virumaateataja.postimees.ee/2274175/unustatud-aadlipesad-ahvatlevad-kulastama 

Virumaa Teataja (2005) 27. mai, lk. 3; Autor: Andry Ervald 

 

2006 

 Täna läheb lahti mäng unustatud mõisate nimel Hommikul paneb Viljandimaa Kõpu vallavanem Tõnu Kiviloo mõisahärra riided selga. Vestiga 

mõisakuub, kaela rätik ja villased mustad püksid. Kolmandat suve veab ta mõisakoolide ühenduse juhina külastusmängu «Unustatud mõisad», kirjutab 

Villu Päärt.http://www.postimees.ee/1549535/tana-laheb-lahti-mang-unustatud-moisate-nimel Postimees : Extra (2006) 27. mai, lk. 8-9 : fotod; 

Autor: Villu Päärt 

2007 

http://www.kul.ee/et/uudised/kas-kultuuriparand-visatakse-ule-parda
http://opleht.ee/39679-kultuuriuudis-brusselist-eesti-koolis-avatakse-eesti-moisakoolide-naitus/
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/moisakoolid-maalapsed-opivad-vanades-moisahoonetes?id=50747258
http://sakala.postimees.ee/2151765/tukkuvad-vanad-koolimajad-arkavad-sel-suvel-moisatena
http://sakala.postimees.ee/2160047/eesti-moisakoolid-sobrustavad-latiga
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jSakala/jsakala/-3,-1,0,B/browse
http://www.vooremaa.ee/juhtkiri-miks-mitte-kulaskaik-lahiumbruse-moisakoolidesse/
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jVooremaa/jvooremaa/-3,-1,0,B/browse
http://valgamaalane.postimees.ee/2205627/projektiga-unustatud-moisad-avanevad-koolid
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jValgamaalane/jvalgamaalane/-3,-1,0,B/browse
http://virumaateataja.postimees.ee/2274175/unustatud-aadlipesad-ahvatlevad-kulastama
http://virumaateataja.postimees.ee/2274175/unustatud-aadlipesad-ahvatlevad-kulastama
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jVirumaa+Teataja/jvirumaa+teataja/-3,-1,0,B/browse
http://www.postimees.ee/1549535/tana-laheb-lahti-mang-unustatud-moisate-nimel
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jPostimees+%3A/jpostimees/-3,-1,0,B/browse
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jExtra/jextra/-3,-1,0,B/browse


 

 

 Mõisakoolid meelitavad magusa ampsuga Suveretke «Unustatud mõisad» homne külastuspäev ärgitab Tartumaa rahvast minema vähemalt 

Põlvamaale Mooste või Jõgevamaale Puurmani mõisa vaatama - need on lähimad. Loe lisaks... Tartu Postimees, 11.07.2007 Autor: Aime Jõgi 

 Mõisatuur päästab mõisakoolide uksed valla Unustatud mõisate külastuspäevadel mõisatuurile minek on Mari Kleinil sõbrannadega saanud juba 

igasuviseks traditsiooniks, mida on pikkadel talveõhtutel mõnus meenutada. Loe lisaks... Eesti Eesti Päevaleht, 04.08.2007 Autor: Ardo Kaljuvee 

2008 

 Mõisakoolid läksid kümne aastaga moodi  Kuu algul kümneaastaseks saanud Järvamaa mõisakoolide ühingu tegemiste nimekiri on pikk, ühingu 

tegevuse tulemusena on mõisad läinud moodi kogu Eestis.http://jarvateataja.postimees.ee/2075849/moisakoolid-laksid-kumne-aastaga-moodiJärva 

Teataja 13.03.2008 

2009 

 "Unustatud mõisad" püsivad meeles Eeloleval laupäeval on viimane võimalus mängida «Unustatud mõisate» külastusmängu. Korraldajaid üllatas 

see, et külastuste arv on nigelast majandusseisust hoolimata hoopistükkis kasvanud. Tänavu tegi Eesti maakondades huvilistele uksed valla 

kolmkümmend mõisahoonet.http://m.postimees.ee/section/246/149281 Sakala (2009) 5. aug., lk. 3; Autor: Margus Haav 

2010 

2011 

2012 

 Piiterlased tunnevad mõisate vastu huvi 

 5.-8. aprillini toimus Peterburis turismimess “Piirideta puhkus. Suvi 2012”, kus huvilised said ülevaate ka Lääne-Virumaa mõisakoolide võimalustest. 

Loe lisaks...Virumaa Teataja, 17.04.2012. 

 Mõisakoolid ootavad suvel taas külalisi Suvel toimub taas külastusmäng “Unustatud mõisad”, tänavu ootab üle Eesti külalisi 27 mõisat, kus praegu 

tegutsevad koolid. Lääne-Virumaal on 16. ja 30. juunil, 1. ja 19. juulil ning 3. ja 4. augustil huvilistele avatud Vasta, Lasila, Muuga ja Kiltsi mõis. Loe 

lisaks... Virumaa Teataja, 17.04.2012 

 Mõisakoolid ootavad suvel taas külalisi Tänavu suvel toimub taas külastusmäng “Unustatud mõisad”, üle Eesti ootab külalisi 27 mõisat, kus praegu 

tegutsevad koolid. Loe lisaks...Virumaa Teataja, 14.06.2012 Autor: Eva Klaas 

 Unustatud mõisad on juba paljudel leitud  Külastusmängus Unustatud Mõisad osalevate Lääne-Viru mõisakoolide direktorid leiavad, et mõisakoolide 

tutvustamine on vajalik, kuid mängule tuleks leida juurde midagi uut ja särtsakat, mis ka juba korra külastanud inimesed uuesti mõisa tooksid. Loe 

lisaks...Virumaa Teataja+, 24.07.2012 Autor: Risto Kukk 

 Mõisaid väisas tuhatkond huvilisi Nädalavahetusel lõppenud külastusmängus «Unustatud mõisad» osales neli Järvamaa mõisat. Kõige rohkem jätkus 

külastajaid Laupale, populaarseim külastuspäev oli 4. august. Loe lisaks... Järva Teataja, august 2012 

 Külalismängus osales tuhandeid inimesi Läinud laupäeval tegi Eesti mõisakoolide ühendus Laupa mõisakoolis kokkuvõtteid suvisest külastusmängust 

«Unustatud mõisad 2012». Lõppüritusele olid kutsutud kõigi 29 osalenud mõisa esindajad, lisaks mõisahuvilised, kelle valis välja külastusmängu 

loosiratas. Loe lisaks...  Järva Teataja+, november 2012 

 Unustatud mõisad peidavad endas avastamisrõõmu Projekti „Unustatud mõisad” raames avavad uhked mõisad üle 

Eestimaa kõigile huvilistele oma uksed. http://epl.delfi.ee/news/eesti/unustatud-moisad-peidavad-endas-avastamisroomu?id=64701244 

Eesti Päevaleht,(2012) 20. juuli, lk. 7; Signe Ivask 

 

http://www.tartupostimees.ee/1681639/moisakoolid-meelitavad-magusa-ampsuga
http://epl.delfi.ee/news/kultuur/moisatuur-paastab-moisakoolide-uksed-valla.d?id=51096197
http://jarvateataja.postimees.ee/2075849/moisakoolid-laksid-kumne-aastaga-moodi
http://m.postimees.ee/section/246/149281
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jSakala/jsakala/-3,-1,0,B/browse
http://pluss.virumaateataja.ee/810252/piiterlased-tunnevad-moisate-vastu-huvi
http://pluss.virumaateataja.ee/810254/moisakoolid-ootavad-suvel-taas-kulalisi
http://pluss.virumaateataja.ee/810254/moisakoolid-ootavad-suvel-taas-kulalisi
http://pluss.virumaateataja.ee/875428/moisakoolid-ootavad-suvel-taas-kulalisi
http://pluss.virumaateataja.ee/916584/unustatud-moisad-on-juba-paljudel-leitud
http://pluss.virumaateataja.ee/916584/unustatud-moisad-on-juba-paljudel-leitud
http://pluss.jt.ee/931332/moisaid-vaisas-tuhatkond-huvilist
http://pluss.jt.ee/1022740/kulastusmangus-osales-tuhandeid-inimesi
http://epl.delfi.ee/news/eesti/unustatud-moisad-peidavad-endas-avastamisroomu?id=64701244
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jEesti+P%7bu00E4%7devaleht%2C/jeesti+pw~bevaleht/-3,-1,0,B/browse


 

 

2013 

 Mõisakoolid kutsuvad end avastama Mõisakoolide tutvustuseks mõeldud külastusmäng «Unustatud mõisad» kaasab sel suvel 26 

mõisakooli. Järvamaalt on osalejaid kaks – Koeru keskkool Aruküla mõis ja Roosna -Alliku mõis. Loe lisaks... 

Järva Teataja, 23.06.2013 Autor: Birgit Itse 

 Unustatud mõisad peidavad endas avastamisruumi Projekti „Unustatud mõisad” raames avavad uhked mõisad üle Eestimaa kõigile huvilistele oma 

uksed.  Loe lisaks...Eesti Päevaleht, 20.07.13 Autor: Signe Ivask 

2014 

 Mäng "Unustatud mõisad" alustab taas  
Külastusmängust "Unustatud mõisad" on saanud teismeline. Möödunud kümne aastaga on kogunenud üle 150 000 külastuse. Mõisakoolides tehakse 

ettevalmistusi üheteistkümnendaks hooajaks. Loe edasi...  

Maaleht Online, 26.05.14, http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/kultuur/mang-unustatud-moisad-alustab-taas.d?id=68751829  

Delfi, 26.05.14, http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/kultuur/mang-unustatud-moisad-alustab-taas.d?id=68751829  

 Mõisakoolidest ja külastusmängust "Unustatud mõisad" rääkisid saatejuht Krista Taimele Kultuuriministeeriumi projektijuht Riin Alatalu ja 

mõisakoolide ühenduse juht Tõnu Kiviloo. Vikerraadio, 2.06.2014 Krista Taim http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=2293901  

 Mõisakoolid ootavad külla Täna sai hoo sisse üle-eestiline mõisamänd „Unustatud mõisad“. Vikerraadio uudised, 29.05.2014 14:40 

http://vikerraadio.err.ee/uudisklipid?main_id=5451597#7  

 Mõisad ootavad külastajaid www.jt.ee/3237279/moisad-ootavad-kulastajaid 

 Mäng "Unustatud mõisad" alustab taas - Maaleht - Delfi maaleht.delfi.ee/news/maaleht/elu/mang-unustatud-moisad-alustab-taas?id... 

26. mai 2014 - Külastusmängust "Unustatud mõisad" on saanud teismeline. Möödunud kümne aastaga on kogunenud üle 150 000 külastuse. 

Mõisakoolides ... 

 Veerandsada mõisat avab suvel uksi. Laupäeval ootab «Unustatud mõisade» sarjas huvilisi 25 Eesti mõisat. Järvamaal võtab tänavu külalisi vastu 

üksnes Türi  ... www.jt.ee/?d=20150611 

 Virumaa koolid, millest on jäänud vaid mälestus  http://www.virumaateataja.ee/2908623/koolid-millest-on-jaanud-vaid-malestus  

Tühjaks jäänud mõisahooned ei ärka alati uuele eluleLääne-Virumaal on omajagu mõisahooneid, kus on varem tegutsenud näiteks kool, lastekodu 

või hooldekodu, mis aga kolinud teise kohta või hoopis suletud. Virumaa Teataja uuris, mis on neist mõisakompleksidest edasi saanud. Loe edasi...  

Postimees Online, 03.10.14 08:35  

http://www.virumaateataja.ee/2941289/tuhjaks-jaanud-moisahooned-ei-arka-alati-uuele-elule/ Virumaa Teataja Online, 03.10.14 08:35 

http://www.virumaateataja.ee/2941289/tuhjaks-jaanud-moisahooned-ei-arka-alati-uuele-elule/ 

http://pluss.postimees.ee/3264941/uhkeid-harrastemaju-jaab-aina-vahemaks 

  

2015 

 Mõisad avasid taas oma uksed - Sakala - Uudised www.sakala.ajaleht.ee › Uudised 15. aug 2015 - Käes on selle suve viimane päev, mil saab 

uudistada "Unustatud mõisate" mängus osalevaid mõisaid. Viljandimaalt on kaardile märgitud neli ... 

 Pikavere ja Aruküla taas külastusmängus „Unustatud mõisad“ sonumitooja.ee › Artiklid 19. aug 2015 - Laupäeval, 15. augustil on sel suvel viimast 

korda kõigile avatud Eesti 25 mõisakooli, kes osalevad külastusmängus „Unustatud mõisad“. 

http://www.jt.ee/1279114/moisakoolid-kutsuvad-end-avastama/
http://www.epl.ee/news/eesti/unustatud-moisad-peidavad-endas-avastamisroomu.d?id=64701244
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4335328&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/kultuur/mang-unustatud-moisad-alustab-taas.d?id=68751829
http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/kultuur/mang-unustatud-moisad-alustab-taas.d?id=68751829
http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=2293901
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipid?main_id=5451597#7
http://www.jt.ee/3237279/moisad-ootavad-kulastajaid
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/elu/mang-unustatud-moisad-alustab-taas?id=68751829
http://www.jt.ee/?d=20150611
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4607390&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://www.virumaateataja.ee/2941289/tuhjaks-jaanud-moisahooned-ei-arka-alati-uuele-elule/
http://www.virumaateataja.ee/2941289/tuhjaks-jaanud-moisahooned-ei-arka-alati-uuele-elule/
http://pluss.postimees.ee/3264941/uhkeid-harrastemaju-jaab-aina-vahemaks
http://www.sakala.ajaleht.ee/3295041/moisad-avasid-taas-oma-uksed
http://sonumitooja.ee/pikavere-ja-arukula-taas-kulastusmangus-unustatud-moisad/


 

 

 Galerii: Kuremaa loss lummab mõisamängu külastajaid ...tartu.postimees.ee › Uudised 23. juuli 2015 - Kuremaa loss Jõgevamaal on retke 

"Unustatud mõisad" üks sellesuviseid sihtmärke ning on ennast vaatama meelitanud juba 263 külastajat. 

 Unustatud mõisates pakutakse kohvi, teatrit ja pelmeene ...www.sakala.ajaleht.ee › Uudised 11. juuli 2015 - Sel nädalavahetusel on neli "Unustatud 

mõisate" külastusmängus osalevat Viljandimaa mõisat taas külalistele avatud. Seekord on mitmes ... 

2016 

  Kirju ajalugu ja käsitööõlled Vaimõisas. Vaimõisa. Helerin Väronen. Eesti Mõisakoolide Ühenduse külastusmängul “Unustatud mõisad 2016” ... 

http://xn--snumid-pxa.ee/artikkel/kirju-ajalugu-ja-kasitooolled-vaimoisas/ 

 Kirju ajalugu ja käsitööõlled Vaimõisas Helerin Väronen Eesti Mõisakoolide Ühenduse külastusmängul “Unustatud mõisad 2016” avavad ... 

http://xn--snumid-pxa.ee/artikkel/vana-vigala-mois-meelitas-kohale-rohkesti-moisahuvilisi/ 

 Käivitub taas heategevuslik kontserdisari "Eesti mõisad. 28.07.2016. http://www.culture.ee/syndmus/heategevuslik-kontserdisari-eesti-moisad-

2016/ 

 Mõisates kõlab kaunis muusika. 19.07.2016 http://www.60pluss.ee/3769479/moisates-kolab-kaunis-muusika 

 Unustatud mõisatena ootavad külalisi Roosna-Alliku ja Koeru 17.07.2016 http://jarvateataja.postimees.ee/3767511/unustatud-moisatena-ootavad-

kulalisi-roosna-alliku-ja-koeru 

 Unustatud mõisad ootavad taas külla 9.07.2016 http://virumaateataja.postimees.ee/3759043/unustatud-moisad-ootavad-taas-kulla 

 Mõisad ootavad täna külalisi 02.07.2016 http://www.vooremaa.ee/moisad-ootavad-tana-kulalisi/ 

 Kohe algab avastamistväärt mõisamäng 01.07.2016 http://tartu.postimees.ee/3750851/kohe-algab-avastamistvaart-moisamang 

 Järvamaa Mõisakoolide Ühing lõpetas tegevuse 17.06.2016 http://jarvateataja.postimees.ee/3736069/jarvamaa-moisakoolide-uhing-lopetas-tegevuse 

 CORELLI MUSIC - sel nädalal algab muusikasuvi 2016 mõisates ja lossides üle Eesti 13.06.2016 http://www.bns.ee/topic/638/news/55317267/ 

 Murrame klassitoa piire : Õpetajate Leht - opleht.ee opleht.ee/2016/12/murrame-klassitoa-piire 

  

 

AAKRE  

 Huvilised võivad külastada mõisakoole. Aakre algkooli 34 õpilast on suvepuhkusel, see aga ei tähenda, et majas vaikus valitseks. 

Mõisakool on teist aastat toimuva külastusmängu “Unustatud mõisad” raames sel suvel veel kolmel päeval huviliste päralt. 

http://valgamaalane.postimees.ee/2213515/huvilised-voivad-kulastada-moisakoole. Valgamaalane (2006) 4. juuli, lk. 6 : foto;  Autor: Kaarel 

Nagla 

 Aakre lasteaed-algkool kasvatab sõpru eluajaks. Aakre kool on väike ja vana, samas aga ka suur ja noor. Nii kirjutas Aakre lasteaed-algkooli 

"abiturient" ehk kuuenda klassi tüdruk Kerli Kurg oma kooli kohta. See lause on ära toodud väikese haridustempli tänavu peetud 275. aastapäeva 

puhuks välja antud voldikus.http://valgamaalane.postimees.ee/2215497/aakre-lasteaed-algkool-kasvatab-sopru-eluajaksValgamaalane 14.10.2006; 

Autor: pole märgitud 

 Kool jagas haridust ka tänaste laste esiemadele 10. detsember 2016 http://valgamaalane.postimees.ee/3941201/kool-jagas-haridust-ka-

taenaste-laste-esiemadele 

  

http://tartu.postimees.ee/3271001/galerii-kuremaa-loss-lummab-moisamangu-kulastajaid
http://www.sakala.ajaleht.ee/3257501/unustatud-moisates-pakutakse-kohvi-teatrit-ja-pelmeene
http://sõnumid.ee/artikkel/vana-vigala-mois-meelitas-kohale-rohkesti-moisahuvilisi/
http://www.bns.ee/topic/648/news/55543067/
http://www.culture.ee/syndmus/heategevuslik-kontserdisari-eesti-moisad-2016/
http://www.culture.ee/syndmus/heategevuslik-kontserdisari-eesti-moisad-2016/
http://www.60pluss.ee/3769479/moisates-kolab-kaunis-muusika
http://www.60pluss.ee/3769479/moisates-kolab-kaunis-muusika
http://jarvateataja.postimees.ee/3767511/unustatud-moisatena-ootavad-kulalisi-roosna-alliku-ja-koeru
http://jarvateataja.postimees.ee/3767511/unustatud-moisatena-ootavad-kulalisi-roosna-alliku-ja-koeru
http://jarvateataja.postimees.ee/3767511/unustatud-moisatena-ootavad-kulalisi-roosna-alliku-ja-koeru
http://virumaateataja.postimees.ee/3759043/unustatud-moisad-ootavad-taas-kulla
http://www.vooremaa.ee/moisad-ootavad-tana-kulalisi/
http://tartu.postimees.ee/3750851/kohe-algab-avastamistvaart-moisamang
http://tartu.postimees.ee/3750851/kohe-algab-avastamistvaart-moisamang
http://jarvateataja.postimees.ee/3736069/jarvamaa-moisakoolide-uhing-lopetas-tegevuse
http://jarvateataja.postimees.ee/3736069/jarvamaa-moisakoolide-uhing-lopetas-tegevuse
http://www.bns.ee/topic/638/news/55317267/
http://www.bns.ee/topic/638/news/55317267/
http://opleht.ee/2016/12/murrame-klassitoa-piire/
http://valgamaalane.postimees.ee/2213515/huvilised-voivad-kulastada-moisakoole
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jValgamaalane/jvalgamaalane/-3,-1,0,B/browse
http://valgamaalane.postimees.ee/2215497/aakre-lasteaed-algkool-kasvatab-sopru-eluajaks


 

 

ADAVERE  

 Adavere põhikooli rahataotlus jäi rahuldamata Adavere Põhikoolilt oli Põltsamaa vallavolikogule laekunud taotlus eraldada koolile toetussumma 

majanduskulude katmiseks Põltsamaa valla reservfondist. Kuulanud ära selgitused ja arvamused Adavere Põhikooli kasvanud majanduskulude kohta, 

otsustas vallavolikogu  toetussummat valla reservfondist mitte eraldada, kool peab kulud katma tänavusest 

eelarverahast.http://www.vooremaa.ee/adavere-pohikooli-rahataotlus-jai-rahuldamata/ Vooremaa; 9.01.2010; Autor: Toomas Reinpõld  

AHJA 

  

 Vald asub põlenud häärberit jälle koolimajaks taastama tartu.postimees.ee/3942411/vald-asub-polenud-haeaerberit-jaelle-koolimajaks-taastama12. 

dets 2016 

 

ALBU 

 Norralased omavalitsusjuhid väisasid Albut Neljapäeval teel Pärnusse koostöökonverentsile peatusid Albu vallas Norra kohalike omavalitsuste 

keskliidu president Gunn Marit Helgesen ja keskliidu erinõunik Bjørn Rongevær kaaskonnaga. Loe edasi... 

Järva Teataja, 16.03.13  

 Albu mõisakool üllatab omasid ja võõraid Mõisakoolide direktorite arvates mõjutavad erilised ehitised paratamatult ka koolide tööd, sest arvestama 

peab muinsuskaitse ettekirjutusi. Seetõttu otsustasid Järvamaa mõisakoolide direktorid ühiste murede ja probleemide lahendamiseks seljad kokku panna 

ja kirjutasid 1998. a märtsis alla Järvamaa Mõisakoolide Ühingu asutamislepingule. Asutamiskoosolek peeti maakonna ühes vanemas ja unikaalsemas – 

Albu mõisas.http://www.cs.ioc.ee/~opleht/Arhiiv/99Sept17/koolilood.html Õpetajate Leht (1999) 17. sept., lk. 8-9 : fotod, Autor: Ülo Tikk 

 Albu mõisat ennistada oli julgustükk Arnika Tegelmann Järva Teataja (2000) 2. sept., lk. 5 

 Järvamaa mõisakoolide ühingut juhib nüüd Albu vallavanem  Eile pani Järvamaa mõisakoolide ühingu koosolekul ameti maha senine juht 

Piret Rammo, kes on vedanud ühingut selle loomisest saadik. Uueks esimeheks valis juhatus Albu vallavanem Kalju Kertsmiku, juhatuse uueks 

liikmeks sai Laupa põhikooli direktor Kaarel Aluoja.http://jarvateataja.postimees.ee/250013/jarvamaa-moisakoolide-uhingut-juhib-nuud-albu-

vallavanem Järva Teataja (2010) 15. apr., lk. 3 Autor: pole märgitud 

 

 Vana klaver alustab uut elu Eile õhtul kõlas Albu mõisa saalis Mozart, Liszt ja Tubin 1930. aastal valminud kabinet–tiibklaverilt Astron, see on 

esimene ennistatud klaver, mille Eesti teatri– ja muusikamuuseum deponeerib mõisakooli. http://jarvateataja.postimees.ee/2067917/vana-klaver-alustab-

uut-elu Järva Teataja (2006) 2. dets., lk. 1; Autor: Marika Rajamäe 

 Albu Põhikoolis loeti peast Tammsaaret Korraldajate rõõmuks ei ole 2004. aastal alguse saanud võistulugemine kaotanud üldhariduskoolide õpilaste 

seas populaarsust. Vallavanem Kalju Kertsmikul oli õnn avada lugemiskonkurss juba 9. korda. Jätkuvalt on noorte hulgas huvi kirjandusklassiku 

loomingu esitamise vastu. Keskkooliõpilasi registreerus sel aastal lausa nii palju, et pidime kolme vanuserühma asemel võistlejad nelja rühma jagama. 

See tingis ka lisažürii moodustamise. http://eestielu.delfi.ee/jarvamaa/elu/albu-pohikoolis-loeti-peast-tammsaaret?id=63857584 

Eestielu.ee – 1.02.2012 – Järvamaa – Autor: Enda Trubok 

 Albu Põhikoolis on tunnustust väärivad õpetajad Maakohas on kool tähtis haridus- ja kultuurikeskus. Siin on õpetajal sageli rohkem erinevaid rolle, 

kui seda on suures koolis. Lisaks aine õpetamisele tegelevad meie õpetajad huviringide juhendamiseg, projektide kirjutamise ja teostamisega, osalevad 

ise ringide töös. http://eestielu.delfi.ee/jarvamaa/elu/albu-pohikoolis-on-tunnustust-vaarivad-opetajad?id=45346977 

http://www.vooremaa.ee/adavere-pohikooli-rahataotlus-jai-rahuldamata/
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9o-yQ9IrSAhUlOpoKHaV3A70QFggZMAA&url=http%3A%2F%2Ftartu.postimees.ee%2F3942411%2Fvald-asub-polenud-haeaerberit-jaelle-koolimajaks-taastama&usg=AFQjCNFF1bY2WTDIMqzlODs-IgaF5MCxkA&sig2=pKzFf5-RGQbMaNsJRSg7eg
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3413684&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://www.cs.ioc.ee/~opleht/Arhiiv/99Sept17/koolilood.html
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/j%7bu00D5%7dpetajate+Leht/jw~apetajate+leht/-3,-1,0,B/browse
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jJ%7bu00E4%7drva+Teataja/jjw~brva+teataja/-3,-1,0,B/browse
http://jarvateataja.postimees.ee/250013/jarvamaa-moisakoolide-uhingut-juhib-nuud-albu-vallavanem
http://jarvateataja.postimees.ee/250013/jarvamaa-moisakoolide-uhingut-juhib-nuud-albu-vallavanem
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jJ%7bu00E4%7drva+Teataja/jjw~brva+teataja/-3,-1,0,B/browse
http://jarvateataja.postimees.ee/2067917/vana-klaver-alustab-uut-elu
http://jarvateataja.postimees.ee/2067917/vana-klaver-alustab-uut-elu
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jJ%7bu00E4%7drva+Teataja/jjw~brva+teataja/-3,-1,0,B/browse
http://eestielu.delfi.ee/jarvamaa/elu/albu-pohikoolis-loeti-peast-tammsaaret?id=63857584
http://eestielu.delfi.ee/jarvamaa/elu/albu-pohikoolis-on-tunnustust-vaarivad-opetajad?id=45346977


 

 

Eestielu.ee – 9.05.2011 - Järvamaa – Autor: Maie Rambi 

 

  

ARUKÜLA (Raasiku) 

 

 Anija mõis, Aruküla waldorfkool ja Kolga kool osalevad ... sonumitooja.ee › Artiklid Anija mõis, Aruküla waldorfkool ja Kolga kool osalevad 

Euroopa muinsuskaitsepäevadel. Artiklid. Külli Koppelmaa 23. september 2015. 0. Anija mõisas oli ... 

 Külastusmängust „Unustatud mõisad“ võtsid osa ka käsitöölised üle Eesti. 

Sellel suvel on külastusmängu „Unustatud mõisad“ raames kuuel päeval avatud 30 mõisa üle Eesti, sealhulgas ka Aruküla mõis, kus käis nii laupäeval 

kui pühapäeval peaaegu sada inimest. http://sonumitooja.ee/arukuela-moisas-kaeis-naedalavahetusel-ligi-200-inimest/ Sõnumitooja (2009) 15. juuli, lk. 

5; Autor: Mari Tamm 

 Aruküla Vaba Waldorfkool lavastas ligi 3tunnise näidendi Aruküla waldorfkool mängis muusikalist lavastust „Väikesed naised” 5 korda, publikut 

toodi bussidega ka teistest waldorfkoolidest. http://sonumitooja.ee/arukula-vaba-waldorfkool-lavastas-ligi-3tunnise-naidendi/ 

Sõnumitooja – 8.04.2015 – Autor: Ere Uibo 

 

EMMASTE  

  
 Emmaste kool peab sünnipäeva Emmaste põhikool tähistab laupäeval 95. sünnipäeva. Kesksel kohal on legendaarse koolijuhi Marie Breveriga 

seonduv ja avatakse ka temanimeline pink. Emmaste kool alustas tööd endises mõisa härrastemajas 11. oktoobril 1920. Esimesed 18 lõpetajat saadeti 

teele 1922. aastal. Esimeseks koolijuhatajaks-õpetajaks oli Saaremaa Kaarma seminari haridusega, Hiiumaalt Kõpust pärit Peeter Lauri. 

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=61&artid=65574 Meie Maa 24.07.2015 – Autor: SN 

 Emmaste põhikool 85 13. augustil 2005 oli Emmaste põhikooli vilistlaste kokkutulek. 85 kooliaastat. Selle aja jooksul on tulnud koolil ja tema 

õpetajaskonnal eesotsas direktoritega üle elada palju keerulisi aegu ja olukordi.  http://www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=23840&kat=5 

Saarlane – 11.10.2005 – Autor: Sende Lipu 

HARMI  

 

 Harmi kool 6-klassiliseks – kas elu Habaja kandis jääb endiseks? 24. märtsil 2011 kogunenud Kõue vallavolikogu ees laual oli päevakorrapunkt, 

mida rohkem edasi lükata ei olnud võimalik. Tuli teha otsus, kas ja kuidas jätkab oma tööd Harmi Põhikool. 

 http://eestielu.delfi.ee/harjumaa/elu/harmi-kool-6-klassiliseks-kas-elu-habaja-kandis-jaab-endiseks?id=44856627 
Eestielu.ee – 2.05.2011 – Autor: Andrus Padar  

 

HEIMTALI 

http://sonumitooja.ee/anija-mois-arukula-waldorfkool-ja-kolga-kool-osalevad-euroopa-muinsuskaitsepaevadel/
http://sonumitooja.ee/arukuela-moisas-kaeis-naedalavahetusel-ligi-200-inimest/
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jS%7bu00F5%7dnumitooja/jsw~anumitooja/-3,-1,0,B/browse
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jS%7bu00F5%7dnumitooja/jsw~anumitooja/-3,-1,0,B/browse
http://sonumitooja.ee/arukula-vaba-waldorfkool-lavastas-ligi-3tunnise-naidendi/
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=61&artid=65574
http://www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=23840&kat=5
http://eestielu.delfi.ee/harjumaa/elu/harmi-kool-6-klassiliseks-kas-elu-habaja-kandis-jaab-endiseks?id=44856627


 

 

 Heimtali tallideringi uus elu. Autor Epp Alatalu;  Ringmüüri renoveerimine inseneri pilgu läbi. Autor Kalmer Kase. Muinsuskaitse aastaraamat 2008, 

lk 21-23. http://muinas.ee/files/aastaraamat08.pdf 

 

 Heimtali – kaunitari nimega mõis Eestimaa Šveitsis ...Heimtali mõisa peahoone uhkeldab juba mitu aastat taas kauni klaasverandaga. Heimtali ja seal 

elanud mõisnike looga on hästi kursis härrastemajas tegutseva Raudna põhikooli ajalooõpetaja Imbi-Sirje Torm, keda on pärjatud ka õpetaja Lauri 

tiitliga.Õpetaja on aastaid Siversite sugulastega kirjavahetuses olnud. http://maakodu.delfi.ee/news/maakodu/kodu/heimtali-kaunitari-nimega-mois-

eestimaa-sveitsis?id=66304686 Maakodu (2013) juuni, lk. 16-22;  Autor: Kristel Kirss 

 Kauneim kooliõu 2004 asub Heimtalis Uhke kaarega roosaka härrastehoone ette viiv ringtee haarab oma embusse vana mõisapargi südame. Vanad 

väärikad puud raamivad vaadet Raudna ürgorule, mis järsu seinana laskub otse mõisahoone tagant Raudna jõe suunas. Siin asub Kauneim kooliõu 2004 

– Raudna Põhikool…  

http://www.loodusajakiri.ee/loodus/artikkel667_643.html Loodus (2005) 1, lk. 39-41 : fotod; Autor: Helen Arusoo 

 Vald taastab mõisa kunagise hiilguse Pärsti vald asus eelmisel nädalal otsima ehitusfirmat, kes remondiks Raudna kooli ruumid nii, et Heimtali mõisa 

hoone saaks tagasi oma kunagise hiilguse.http://sakala.postimees.ee/42412/vald-taastab-moisa-kunagise-hiilguse 

Sakala (2008) 21. okt., lk. 3; Autor: Marko Suurmägi 

 Heimtali põhikooli hariduskonverentsil räägiti karjäärvalikust ja mõisakultuuri väärtustest Praegu on kestmas üleriigiline karjäärinädal. 

Viljandimal ajaloolises mõisahoones paiknevas Heimtali põhikoolis räägiti aga elukutse valiku ja edasiõppimisega seonduvast ning sellele lähedastest 

teemadest kevadisel koolivaheajal toimunud hariduskonvrentsil "Kolleegilt kolleegile".http://eestielu.delfi.ee/viljandimaa/elu/heimtali-pohikooli-

hariduskonverentsil-raagiti-karjaarvalikust-ja-moisakultuuri-vaartustest?id=68305893.Eestielu.ee – Viljandimaa – 25.03.2014 – Autor: Jaan Lukas 

 Sünnipäeva- ja mõisajutud Heimtali raamatukogus 14.märtsil pidas Heimtali raamatukogu 131. sünnipäeva. Esmakordselt päris uutes, 

raamatukogule ehitatud ruumides. Aitäh kõigile, kes leidsid aega kesk emakeele 

päeva läbi astuda ja koosolemisest osa saada! Aitäh külarahvale ilusa elusa kingituse eest - elus lill jääb ilusat päeva loodetavasti aastaid meenutama. 

http://eestielu.delfi.ee/viljandimaa/elu/sunnipaeva-ja-moisajutud-heimtali-raamatukogus?id=64209389 Eestielu.ee – Viljandimaa – 6.04.2012- 

Autorid: Viida Pani ja Vaike Hantson 

 Raudna Põhikool nimetati ümber Heimtali Põhikooliks septembril 2011. aastal saab teoks paikkonna rahva nostalgiline soov taastada kooli esialgne 

nimi - Heimtali.http://eestielu.delfi.ee/viljandimaa/elu/raudna-pohikool-nimetati-umber-heimtali-pohikooliks?id=57175394 Eestielu.ee – Viljandimaa – 

6.09.2011 – Autor: Imbi-Sirje Torm 

 Nordecon maksab Viljandi vallale mõisakooli remondi asjus trahvi. 15.07.2016 http://www.bns.ee/topic/648/news/55480404/ 

 

 

HELLENURME 

 

 Hellenurmes meenutati akadeemik Mittendorffi — Elva ...dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=elvapostip20150822.2.4 

22. aug 2015 - Hellenurmes meenutati akadeemik Mittendorffi. Akadeemiku ja uurimisreisija Alexander Theodor von Middendorffi 200. 

sünniaastapäeva ..www.parnupostimees.ee › Teemalehed mõis · 22.08.2015 00:00. Kõrge kaabuga härra vaim näitab ennast Hellenurme mail 

siiani · mõis · 20.07.2015 15:35. Ameeriklanna kiidab taevani Eesti mõisa. 

http://muinas.ee/files/aastaraamat08.pdf
http://maakodu.delfi.ee/news/maakodu/kodu/heimtali-kaunitari-nimega-mois-eestimaa-sveitsis?id=66304686
http://maakodu.delfi.ee/news/maakodu/kodu/heimtali-kaunitari-nimega-mois-eestimaa-sveitsis?id=66304686
http://maakodu.delfi.ee/news/maakodu/kodu/heimtali-kaunitari-nimega-mois-eestimaa-sveitsis?id=66304686
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jMaakodu/jmaakodu/-3,-1,0,B/browse
http://www.loodusajakiri.ee/loodus/artikkel667_643.html
http://www.loodusajakiri.ee/loodus/artikkel667_643.html
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jSakala/jsakala/-3,-1,0,B/browse
http://eestielu.delfi.ee/viljandimaa/elu/heimtali-pohikooli-hariduskonverentsil-raagiti-karjaarvalikust-ja-moisakultuuri-vaartustest?id=68305893
http://eestielu.delfi.ee/viljandimaa/elu/heimtali-pohikooli-hariduskonverentsil-raagiti-karjaarvalikust-ja-moisakultuuri-vaartustest?id=68305893
http://eestielu.delfi.ee/viljandimaa/elu/sunnipaeva-ja-moisajutud-heimtali-raamatukogus?id=64209389
http://eestielu.delfi.ee/viljandimaa/elu/raudna-pohikool-nimetati-umber-heimtali-pohikooliks?id=57175394
http://www.bns.ee/topic/648/news/55480404/
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=elvapostip20150822.2.4


 

 

 Hellenurme lasteaed õpib tundma elu eri palgeid Hellenurme südames, auväärsete nulgude ja teiste puude varjus seisab vana mõisahoone, millel olev 

silt teatab, et majas asuvad hooldekodu ja lasteaed. Lasteasutusse jõudmiseks tuleb uhke keeruga puutreppi pidi teisele korrusele minna. Madalast 

koridorist satub tulija kõrge laega avaratesse rühmaruumidesse, kus askeldavad suuremad lapsed ehk mesimummud ja väiksemad ehk lepatriinud. 

http://valgamaalane.postimees.ee/2226825/hellenurme-lasteaed-opib-tundma-elu-eri-palgeid Valgamaalane – 5.04.2008 – Autor: pole märgitud 

 Kohaliku poliitiku lasteaed naudib valla raha Inimesed, kes reaalselt sellises huvide konflikti ohust kummitavas olukorras tegutsevad, kinnitavad 

nagu ühest suust, et nende kuulumine volikokku ei mõjuta mitte kuidagi nende lasteaiaäri ja vastupidi. Pealegi, väikeses kohas olevatki kõik inimesed ja 

ametid omavahel seotud. http://www.aripaev.ee/uudised/2008/11/13/kohaliku-poliitiku-lasteaed-naudib-valla-raha Äripäev – 14.11.2008 – Autor: 

Piret Reiljan 

 Hellenurme lasteaia lapsed õpivad õues Projekti „Hellenurme mõisapark ja õuesõppe võimalused" toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja 

selle tegevustega oli seotud kogu 2012/ 2013. õppeaasta. http://eestielu.delfi.ee/valgamaa/elu/hellenurme-lasteaia-lapsed-opivad-oues?id=66677731 

Eestielu.ee – Valgamaa - 4.09.2013 – Autorid: Anne Ruubel ja Lia Kiisk 

 

HIIU-SUUREMÕISA 

 Hiiumaa ametikool sai mõisakoolide programmist miljoni Kultuuriminister Rein Lang kinnitas mõisakoolide programmi komisjoni ettepanekud 

toetada seekord kolme miljoni euroga Hiiumaal asuva Suuremõisa, Järvamaal Aruküla ning Harjumaal Vääna mõisakoolide restaureerimist. Loe lisaks... 

Hiiuelu.ee, 12.09.2013 

 Loss saab korda kui prillikivi Reedel tuli suurepärane uudis – Hiiumaa ametikooli koduloss Suuremõisas saab kultuuriministeeriumi kaudu Euroopa 

Liidu partnerriikidelt ligi miljoni eurose toetuse. Loe edasi... Hiiu Leht, 17.09.13 Autor: Harda Roosna 

 Rahasüstiga parandatakse mõisakooli töötingimusi  Suuremõisa loss pole just kehvas seisus, aga majas töötavate ja õppivate inimeste jaoks 

muudetakse hoone säästlikul moel paremaks. Loe edasi...  Maaleht Online, 31.12.13 10:10, 

http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/kylauudised/rahasustiga-parandatakse-moisakooli-tootingimusi.d?id=67529746  

Hiiu Leht, 31.12.13 00:00 

 Suuremõisa unikaalne tapeedikogu Mõis saab nägusamaks ja mõisaelu sisukamaks  
Palupera mõisakompleksi arendajad-koostööpartnerid pidasid mõisakoolis tulevikuplaane. Kõige rohkem mõtteainet pakkus töötubade ja 

meenekonkursi korraldamine. Loe edasi... Valgamaalane Online, 19.11.14 13:17  

http://www.valgamaalane.ee/2997499/mois-saab-nagusamaks-ja-moisaelu-sisukamaks/ 

 Suuremõisa loss on restaureerijatele pakkunud nii mõnegi üllatava leiu "Pühalepa Teataja", www.hiiumaa.ee ja www.eestielu.delfi.ee. 

http://eestielu.delfi.ee/hiiumaa/elu/suuremoisa-loss-on-restaureerijatele-pakkunud-nii-monegi-ullatava-leiu?id=71034869 

 Restauraatorid “ravivad” lossi lage nanotehnoloogilist ...www.hiiuleht.ee/.../restauraatorid-ravivad-lossi-lage-nanotehnoloogilist-t... 

Restauraatorid “ravivad” lossi lage nanotehnoloogilist tsementi süstides. 30.aprill, 2015 Ajalugu / Kultuur / Majandus. Loe kommentaare (0) ↓. 

Harda Roosna ... 

 Suuremõisa loss on restaureerijatele pakkunud nii mõnegi ... eestielu.delfi.ee/.../suuremoisa-loss-on-restaureerijatele-pakkunud-nii-mo... 

17. märts 2015 - Suuremahulised tööd Suuremõisa lossis on täies hoos. Lammutused ja konstruktiivsed tööd on suures osas tehtud, käsil on 

tehnosüsteemide ... 

 Ametikool kolib aprillis http://www.hiiuleht.ee/2016/02/ametikool-kolib-aprillis/ 

http://valgamaalane.postimees.ee/2226825/hellenurme-lasteaed-opib-tundma-elu-eri-palgeid
http://www.aripaev.ee/uudised/2008/11/13/kohaliku-poliitiku-lasteaed-naudib-valla-raha
http://eestielu.delfi.ee/valgamaa/elu/hellenurme-lasteaia-lapsed-opivad-oues?id=66677731
http://www.hiiuelu.ee/artiklid/hiiumaa-ametikool-sai-m%C3%B5isakoolide-programmist-miljoni
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3761244&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3992941&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/kylauudised/rahasustiga-parandatakse-moisakooli-tootingimusi.d?id=67529746
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=54&artid=63833
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4701889&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://www.valgamaalane.ee/2997499/mois-saab-nagusamaks-ja-moisaelu-sisukamaks/
http://www.hiiumaa.ee/
http://www.eestielu.delfi.ee/
http://eestielu.delfi.ee/hiiumaa/elu/suuremoisa-loss-on-restaureerijatele-pakkunud-nii-monegi-ullatava-leiu?id=71034869
http://www.hiiuleht.ee/2015/04/restauraatorid-ravivad-lossi-lage-nanotehnoloogilist-tsementi-sustides/
http://eestielu.delfi.ee/hiiumaa/elu/suuremoisa-loss-on-restaureerijatele-pakkunud-nii-monegi-ullatava-leiu?id=71034869
http://www.hiiuleht.ee/2016/02/ametikool-kolib-aprillis/


 

 

 Suuremõisa mõisakooli restaureerimine läks maksma üle miljoni euro Täna avatakse Hiiumaal Eesti kõige uhkem barokkstiili esindav äsja 

restaureeritud ja sisustatud Suuremõisa mõis. Ennistatud härrastemajas tegutseb Hiiumaa Ametikool ja Suuremõisa põhikool. 

http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/suuremoisa-moisakooli-restaureerimine-laks-maksma-ule-miljoni-euro?id=74086047 

Maaleht – 30.03.2016 – Toimetaja Triinu Laan 

 Hiiumaa ametikool on kui sild minevikust tulevikku Restauraatoreid võiks koolitada ainult Hiiumaa ametikoolis, leiab kooli direktor Ülo 

Kikas. Kuus aastat tagasi korrastati Eesti kutsekoolivõrku, mille käigus pandi kinni või liideti suuremate külge hulk väiksemaid kutseõppeasutusi. 

Hiiumaa ametikool oleks kõigi tollaste kriteeriumide kohaselt tulnud sulgeda, aga kuna see on Hiiu maakonna ainus, siis jäeti see alles. Koolis on olnud 

stabiilselt keskeltläbi 160 õpilast, kellest umbes pooled käivad mandrilt. http://opleht.ee/16350-hiiumaa-ametikool-on-kui-sild-minevikust-

tulevikku/ Õpetajate Leht – 13.06.2014 – Autor: Ene Pajula 

 Ametikool tahab lossi külastuskeskust Hiiumaa ametikool sai kultuuriministeeriumilt 20 000 eurot toetust oma koduhoone, Suuremõisa peahoone 

restaureerimise projektdokumentatsiooni hankeks.http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=hiiuleht20130409.1.3 Hiiu Leht – 9.04. 2013 – Autor: Heleri 

Haasma 

 Kohalikud loodavad, et renoveeritud Suuremõisa loss saab lisaks koolile ka kogukonna keskuseks. http://etv.err.ee/v/eesti/5cbd5c3f-8354-47cf-

b675-ee5aac2d69ed/kohalikud-loodavad-et-renoveeritud-suuremoisa-loss-saab-lisaks-koolile-ka-kogukonna-keskuseks 30.3.2016 

  

 

HUMMULI  

 

 Valmis uurimistöö Hummuli koolist Hummuli põhikooli õpilasel Kadri Näksil sai valmis mahukas uurimistöö, mille sisuks on tema kodukooli 

asumine mõisahäärberisse. Töö oli pühendatud Hummuli kooli mõisahoonesse kolimise 75. aastapäevale. Kodu-uurimistöö juhendaja oli õpetaja Endla 

Miske.http://valgamaalane.postimees.ee/2209021/valmis-uurimistoo-hummuli-koolist Valgamaalane (2005) 8. nov., lk. 6; Autor: Vello Jaska 

 Hummuli põhikool lasi huvilised härrastemajja Kes möödunud neljapäeval juhuslikult Hummuli põhikooli lähedale sattus, võis arvata, et ajamasin 

on rikki läinud ning tänapäeva ja mineviku kokku miksinud, sest aeg-ajalt sattus kaasaegse väljanägemisega kodanike sekka ka vanamoelisi prouasid. 

Toimus külastusmängu “Unustatud mõisad” järjekordne etapp. http://valgamaalane.postimees.ee/2206587/hummuli-pohikool-lasi-huvilised-

harrastemajja Valgamaalane – 7.07.2005 – Autor: pole märgitud 

 Lastevanemate algatusel valmis koolivorm, mille kandmine on vabatahtlik 2012. aastal pakkus Hummuli vallast pärit Maire Riit Hummuli lasteaia 

Sipsik vanema rühma lastevanematele välja idee teha lastele esimesse klassi minekuks ühine vorm. Maire on kaksikute Kalle ja Maia-Mariti 

ema.http://eestielu.delfi.ee/valgamaa/elu/fotod-lastevanemate-algatusel-valmis-koolivorm-mille-kandmine-on-vabatahtlik?id=66672127 

Eestielu.ee – Valgamaa – 2.09.2013 – Autor: Anne Pai 

 

ILLUKA 

 Illuka mõisa keldrist leiti inimluud Illuka mõisa peahoone keldrit tühjaks kaevavad ehitajad leidsid sealt reedel inimluid; muinsuskaitseameti 

spetsialisti hinnangul toimus matmine kuni kakssada aastat tagasi. Loe edasi...  

Põhjarannik, 28.10.14 00:00  Delfi, 28.10.14 19:44  

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/illuka-moisa-keldrist-leiti-inimluud?id=70040503 

http://www.delfi.ee/teemalehed/suuremoisa
http://www.delfi.ee/teemalehed/hiiumaa-ametikool
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/suuremoisa-moisakooli-restaureerimine-laks-maksma-ule-miljoni-euro?id=74086047
http://opleht.ee/16350-hiiumaa-ametikool-on-kui-sild-minevikust-tulevikku/
http://opleht.ee/16350-hiiumaa-ametikool-on-kui-sild-minevikust-tulevikku/
http://opleht.ee/16350-hiiumaa-ametikool-on-kui-sild-minevikust-tulevikku/
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=hiiuleht20130409.1.3
http://etv.err.ee/v/eesti/5cbd5c3f-8354-47cf-b675-ee5aac2d69ed/kohalikud-loodavad-et-renoveeritud-suuremoisa-loss-saab-lisaks-koolile-ka-kogukonna-keskuseks
http://etv.err.ee/v/eesti/5cbd5c3f-8354-47cf-b675-ee5aac2d69ed/kohalikud-loodavad-et-renoveeritud-suuremoisa-loss-saab-lisaks-koolile-ka-kogukonna-keskuseks
http://valgamaalane.postimees.ee/2209021/valmis-uurimistoo-hummuli-koolist
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jValgamaalane/jvalgamaalane/-3,-1,0,B/browse
http://valgamaalane.postimees.ee/2206587/hummuli-pohikool-lasi-huvilised-harrastemajja
http://valgamaalane.postimees.ee/2206587/hummuli-pohikool-lasi-huvilised-harrastemajja
http://eestielu.delfi.ee/valgamaa/elu/fotod-lastevanemate-algatusel-valmis-koolivorm-mille-kandmine-on-vabatahtlik?id=66672127
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4657326&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/illuka-moisa-keldrist-leiti-inimluud?id=70040503


 

 

 Illuka mõisakool saab värske ilme Illuka mõisa peahoones veetakse keldrist mulda ja kive välja, pahteldatakse klassiruumide seinu ja lagesid ning 

paigaldatakse sademeveekanalisatsiooni. Loe edasi...  Põhjarannik, 23.10.14 00:00  

 Alanud aasta esimesed kuud on Illuka vallale kujunenud välispoliitiliselt aktiivseteks6. veebruaril osalesid koolijuht Leo Raidma ja vallavalitsuse 

ametnikud Puurmani mõisas toimunud „Mõisakoolide programmi" avaüritusel. Programmi rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna finantsidest, mille 

taga on Islandi, Liechtensteini ja Norra riigi toetus. Loe edasi... EestiElu.ee, 01.03.13 Autor: Aimar Laulik 

 Illuka mõisahäärber vuntsitakse üles Hiljuti Norra muinsuskaitsjaid võõrustanud Illuka mõisakool loodab välisabiga hoone nii seest kui väljast 

renoveerida ja seda koolivälisel ajal rohkem välja pakkuda. Loe edasi... Põhjarannik, 22.05.13 Autor: Sirle Sommer Kalda 

 Norra, Island ja Liechtenstein toetavad Illuka mõisakooli korrastamist  Kultuuriministeeriumi pressiteade Loe edasi...  

Postimees Uudisvoog, 03.02.14 17:01  http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20140203&ID=330963  

 Illuka mõisa härrastemaja heakorrastatakse Kultuuriministeerium valmistab 25. juuniks ette taotlust toetuse saamiseks Euroopa Majanduspiirkonna 

vahenditest, et renoveerida mõisa peahoone ja korrastada mõisakool. Mõisate renoveerimine avardab turismialaseid võimalusi. Maidla vallavanema 

Hardi Murula sõnul vajab Maidla mõis rahastamist. Loe edasi... Severnoje Poberezje, 25.05.13 Autor: Sirle Sommer-Kalda 

 Algas Illuka mõisa fassaadi remont  Hiljuti endale uue katuse saanud Illuka mõisa peahoones algavad nüüd fassaaditööd. Loe edasi...  

Põhjarannik, 23.08.14 00:00 

 

 Illuka mõisa katuse valmimine venib veelgi  Illuka mõisa vana katust lahti võttes ilmsiks tulnud kehvas seisus sarikad ja talad venitavad uue katuse 

valmimise augusti algusesse. Loe edasi... Põhjarannik, 08.07.14 00:00 

 

 Illuka mõisa katusevahetus on kaks kuud seisnud 15. novembril peatas Muinsuskaitseamet Illuka mõisa peahoone katuse rekonstrueerimistööd, kuna 

ehitustegevus ei vastanud projektile.  Loe edasi... Põhjarannik, 17.01.14 00:00  

 Illuka mõisa katus edeneb  Illuka mõisa peahoone pikalt seisnud katusevahetus on täie hooga käima läinud. Loe edasi...  Põhjarannik, 10.05.14 00:00 

 Illuka mõis saab katuse alles suve hakuks Muinsuskaitseamet tunnistas kehtetuks Illuka mõisa katuse restaureerimisel muinsuskaitse nõuetest mööda 

vaadanud OÜ Brevanor tegevusloa; novembri keskel peatatud tööd jätkuvad tõenäoliselt paari nädala pärast. Loe edasi... Põhjarannik, 12.03.14 00:00 

 Illuka mõis saab uue katuse suve algul  Департамент охраны памятников старины при-знал недействительной лицензию ТОО 

"Brevanor",недоглядевшего за требованиями к памятникамстарины при реставрации мызы Иллука; останов-ленные в середине ноября работы 

продолжатся,вероятно, через несколько недель. Loe edasi... Severnoje Poberezje, 13.03.14 00:00 

 Põhjarannik » Illuka mõisa uuenduskuur läheb edasi pr.pohjarannik.ee/?p=16320 Illuka mõisa uuenduskuur läheb edasi. 27. november 2015 

KÜLLI KRIIS. Tööde teises etapis lisandus peahoone külge veranda, mis ennistati vanade fotode ... 

 Põhjarannik » Illuka mõis saab valmis aasta pärast pr.pohjarannik.ee/?p=14725 10. juuli 2015 - Illuka mõisa peahoone ja ühtlasi koolimaja 

2013. aastal alanud renoveerimine jõuab lõpule tuleva aasta augustiks; tööde kogumaksumus on ... 

 Illuka mõisakooli taaselustajal on nüüd pargis oma pink Üle kahe fanaatiku ei tohiks ühes koolis olla, arvab pool sajandit Illuka koolile pühendanud 

Villio Reinsalu. Septembri lõpus kogunes Illuka mõisa õue hulk vallarahvast, et olla tähtsa sündmuse tunnistajaks: parki paigaldati pink Illuka kooli ligi 

pool sajandit juhtinud Villio Reinsalule. Ajaloolise hetke jäädvustas ETV võttegrupp, salvestati Vahur Kersna järjekordset saadet sarjast „ Iga pink 

räägib loo ”.   „Üllatas, et nii palju rahvast kogunes, suurt reklaami ümbruskonnas ju ei tehtud,” imestab Villio Reinsalu. „Õnnitlejaid vaadates mõistsin, 

https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4647931&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://eestielu.delfi.ee/eesti/ida-virumaa/illuka-vald/elu/alanud-aasta-esimesed-kuud-on-illuka-vallale-kujunenud-valispoliitiliselt-aktiivseteks.d?id=65747210
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3547658&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4067524&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20140203&ID=330963
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3554601&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4519180&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4423992&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4031551&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4291504&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4154021&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4156986&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://pr.pohjarannik.ee/?p=16320
http://pr.pohjarannik.ee/?p=14725


 

 

et kõik ei tulnudki vaid Kersna pärast!”http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=opetajateleht20121026.1.14# Õpetajate Leht, ISSN 1406-6319. (2012) 26. 

okt., lk. 14; Autor: Sirje Pärismaa 

 Illuka mõis saab valmis aasta pärastIlluka mõisa peahoone ja ühtlasi koolimaja 2013. aastal alanud renoveerimine jõuab lõpule tuleva aasta augustiks; 

tööde kogumaksumus on rohkem kui miljon eurot.http://pr.pohjarannik.ee/?p=14725Põhjarannik – 10.07.2015 – Autor: Külli Kriis 

 Euroopa toetas Illuka mõisakooli restaureerimist 146 000 euroga Kultuuriminister Urve Tiidus kinnitas Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) 

finantsmehhanismi 2009–2014 programmi „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise" toetuse saaja. Programmi komisjoni ettepanekul saab 

ligi 146 000-eurose restaureerimise toetuse Illuka mõisakool. http://www.ohtuleht.ee/563216/euroopa-toetas-illuka-moisakooli-restaureerimist-146-

000-euroga Õhtuleht – 3.02.2014 – Toimetas: Kristin Aasma 

 Illuka mõisa legendid ja lood Illuka mõis kestis mõisnike elupaigana nõnda lühikest aega, et pärimusi selle kohta eriti polegi; oma kummitus on seal 

siiski olemas, nagu korralikule mõisale kohane.http://www.uudisnet.com/link/10671_illuka-meelitas-maakonda-p%C3%B5nevad-kunstnikud 

Põhjarannik – 10.11.2014 – Autor: Külli Kriis 

 Kes on Illuka mõisa kummitus? Illuka mõis kestis mõisnike elupaigana nõnda lühikest aega, et pärimusi selle kohta eriti polegi; oma kummitus on 

seal siiski olemas, nagu korralikule mõisale kohane, kirjutab Põhjarannik.http://eestielu.delfi.ee/idavirumaa/kodulugu/kes-on-illuka-moisa-

kummitus?id=70120153 Eestielu.ee – Ida-Virumaa – 10.11.2014 - Algallikas: Põhjarannik 

 

JÄRVA-JAANI  

 

 Järva-Jaani gümnaasium hakkab ette valmistama päästjaid ja abipolitseinikke Järva-Jaani vallas asuv Järva-Jaani gümnaasium sõlmis eelmise 

aasta lõpus kokkulepped Paide politseijaoskonna juhi Margus Toomsalu, varasema Järvamaa päästepiirkonna juhi Janar Kärneri ning Tartu Vangla 

direktori Raini Jõksiga, et alustada kool 2016/17 õppeaastast siseturvalisuse eelkutseõppe 

läbiviimist.http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/jarva-jaani-gumnaasium-hakkab-ette-valmistama-paastjaid-ja-

abipolitseinikke?id=73546023 Maaleht – 29.01.2016 – Autor: pole märgitud 

 

KABALA 

 Kabala kooli ähvardab sulgemine 8.03.2015 21:54 http://uudised.err.ee/v/eesti/d42c0e68-34ba-422f-9a49-b7ad098891b0 

 Kas meil on vaja seda väikest kooli? - DIGAR Eesti ajalehed dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=jarvateataja20150310.2.3.6 10. märts 2015 - Samas 

on kool väike ja hubane. Mulle kui emale oli see muidugi ideaalne pakkumine. Kool, mis on kodule nii lähedal, kus on väiksed klassid,  

 Türi vallavolikogu kaalub Kabala kooli sulgemist - Tarbijawww.pealinn.ee/.../turi-vallavolikogu-kaalub-kabala-kooli-sulgemist-n14... 

7. märts 2015 - Türi vallavolikogu kaalub Kabala kooli sulgemist (0) ... Huopolainen sõnas, et asi pole ainult kooli sulgemises, vaid Kabala küla 

tulevikus. 

 

KAELASE 

 

 Kaelase mõis jääb lasteta - DIGAR Eesti ajaleheddea.digar.ee/article/parnupostimees/2015/03/06/4.12 

http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=opetajateleht20121026.1.14
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/j%7bu00D5%7dpetajate+Leht%2C/jw~apetajate+leht/-3,-1,0,B/browse
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/j%7bu00D5%7dpetajate+Leht%2C/jw~apetajate+leht/-3,-1,0,B/browse
http://pr.pohjarannik.ee/?p=14725
http://www.ohtuleht.ee/563216/euroopa-toetas-illuka-moisakooli-restaureerimist-146-000-euroga
http://www.ohtuleht.ee/563216/euroopa-toetas-illuka-moisakooli-restaureerimist-146-000-euroga
http://www.uudisnet.com/link/10671_illuka-meelitas-maakonda-p%C3%B5nevad-kunstnikud
http://pr.pohjarannik.ee/?p=11682
http://eestielu.delfi.ee/idavirumaa/kodulugu/kes-on-illuka-moisa-kummitus?id=70120153
http://eestielu.delfi.ee/idavirumaa/kodulugu/kes-on-illuka-moisa-kummitus?id=70120153
http://www.delfi.ee/teemalehed/jarva-jaani
http://www.delfi.ee/teemalehed/margus-toomsalu
http://www.delfi.ee/teemalehed/janar-karner
http://www.delfi.ee/teemalehed/raini-joks
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/jarva-jaani-gumnaasium-hakkab-ette-valmistama-paastjaid-ja-abipolitseinikke?id=73546023
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/jarva-jaani-gumnaasium-hakkab-ette-valmistama-paastjaid-ja-abipolitseinikke?id=73546023
http://uudised.err.ee/v/eesti/d42c0e68-34ba-422f-9a49-b7ad098891b0
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=jarvateataja20150310.2.3.6
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiZtJ3Ln8PKAhVEDSwKHafyAWsQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pealinn.ee%2Ftarbija%2Fturi-vallavolikogu-kaalub-kabala-kooli-sulgemist-n140050&usg=AFQjCNGZBqIR0ijmIBPT0G8RYTwqFeDsIg&sig2=BXwebF1dZCAU4MMW81W6KQ&bvm=bv.112454388,d.bGQ
http://dea.digar.ee/article/parnupostimees/2015/03/06/4.12


 

 

6. märts 2015 - Kaelase mõis jääb lasteta. Silvia Paluoja. Kaelase kool on sulgemisotsuse ootel, ettepaneku selleks tegi haridus- ja 

teadusministeeriumile 18  ... 

 

KILTSI 

 

 Kiltsi loss saab 13 miljoni euro eest uue näo Järgneva kahe aasta jooksul renoveeritakse Kiltsi lossis asuv kool pea 13 miljoni krooni abil ja 2010. 

aastaks saab mõis tänu Norra abirahale uue kuue. Loe lisaks... Postimees, 06.06.2008 Autor: Kadri Haavajõe 

 Kiltsi mõisa peahoone ja tiibhoonete restaureerimine.  Autor Nele Rohtla. Muinsuskaitse aastaraamat 2011, lk 6-9. http://muinas.ee/files/2010-1.pdf 

 Pagulaste lapsed saavad Kiltsi koolis eesti keele selgeks 01.03.2016 http://epl.delfi.ee/news/eesti/pagulaste-lapsed-saavad-kiltsi-koolis-eesti-keele-

selgeks?id=73820045 

 Kiltsi mõis muutub varsti kaardilossiks. 3.03.2016 http://virumaateataja.postimees.ee/3604479/kiltsi-mois-muutub-varsti-kaardilossiks 

 Kiltsi mõis muutub atraktiivsemaks Kui praegu saab Väike-Maarja vallas asuvat Kiltsi mõisat külastada ainult eelneval kokkuleppel, siis järgmisel 

turismihooajal on kavas see turistidele pidevalt avada. Välja on töötatud mitmed turismipaketid külastajatele, samuti algavad peagi suured 

rekonstrueerimistööd mõisapargis.http://m.postimees.ee/v2/section/382/542586 Postimees; 26.08.2011; Autor: Eva Klaas 

 Millises Eesti mõisas on aknaklaasile graveeritud prantsuskeelsed värsid? Eesti ühes omapärasemas mõisas, mille nimekaim omanik oli 

maadeuurija  Adam Johann von Krusenstern, pakuvad silmailu Kreeka laadis maalingud ja põnevust keskaegsed keldrid. 

http://maakodu.delfi.ee/news/maakodu/kodu/millises-eesti-moisas-on-aknaklaasile-graveeritud-prantsuskeelsed-varsid-uuri-jarele?id=73242341 

Maakodu; 20.12.2015; Autor: Helju Koger 

 Kiltsi mõisakool pääseb miljoni toel vajumisestKoolijuht Lembit Keerus on tänulik ministeeriumile ja vallavalitsusele, kes päästavad 

mõisahoone vajumisest.http://virumaateataja.postimees.ee/2435775/kiltsi-moisakool-paaseb-miljoni-toel-vajumisest Virumaa Teataja (2004) 9. märts, 

lk. 1; Autor: Aarne Mäe 

 Maalingud ja maagilised keldrid maadeuurija mõisas Helju Koger Maakodu (2013) jaan., lk. 12-16, 18 

 Paari aastaga eesti keel suhu Vao varjupaigataotlejate keskusest mõne kilomeetri kaugusel asub vanas mõisahoones pisike Kiltsi põhikool. Kui 

haridus- ja teadusministeerium hakkab koole siia saabuvate pagulaste õpetamiseks ette valmistama alles tuleval aastal, siis selles 60 õpilasega koolis on 

see juba reaalsus. http://www.postimees.ee/3334419/paari-aastaga-eesti-keel-suhu Postimees – 20.05.2015 – Autor: Tiina Kaukvere 

 Kiltsi põhikoolis õpivad ka pagulaskeskuse lapsed Lääne-Virumaal Kiltsi põhikoolis õpivad Vao pagulaskeskuses elavate varjupaigataotlejate lapsed. 

1. septembril kooli tulnud pagulaslapsed saavad juba eesti keelest suhtlustasandil aru.http://opleht.ee/27160-kiltsi-pohikoolis-opivad-ka-pagulaskeskuse-

lapsed/ Õpetajate Leht – 11.12.2015 – Autor: Meeli Parijõgi 

 Laupäeval tähistatakse Kiltsi mõisa renoveerimistööde lõpetamist Laupäeval, 27. novembril algusega kell 12.00 tähistatakse Kiltsi mõisas piduliku 

koosviibimisega Kiltsi mõisa renoveerimistööde lõpetamist. http://eestielu.delfi.ee/laanevirumaa/elu/laupaeval-tahistatakse-kiltsi-moisa-

renoveerimistoode-lopetamist?id=43899911 Eestielu.ee – Lääne-Virumaa – 24.11.2010. Autor: pole märgitud 

 Hariduse andmisest ja omandamisest 1.septembril algab taas kool. Kas kooliorjus või teadmiste kogumine – kuidas kellelegi, oleneb suhtumisest. 

Filosoofiliselt asjale lähenedes oleneb pea kõik siin elus suhtumisest ja vaatenurgast. http://eestielu.delfi.ee/laanevirumaa/elu/hariduse-andmisest-ja-

omandamisest?id=43893677 Eestielu.ee – Lääne-Virumaa – 20.08.2010. Autor: Urmas Tamm 
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http://www.delfi.ee/teemalehed/adam-johann-von-krusenstern
http://maakodu.delfi.ee/news/maakodu/kodu/millises-eesti-moisas-on-aknaklaasile-graveeritud-prantsuskeelsed-varsid-uuri-jarele?id=73242341
http://virumaateataja.postimees.ee/2435775/kiltsi-moisakool-paaseb-miljoni-toel-vajumisest
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jVirumaa+Teataja/jvirumaa+teataja/-3,-1,0,B/browse
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jVirumaa+Teataja/jvirumaa+teataja/-3,-1,0,B/browse
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jMaakodu/jmaakodu/-3,-1,0,B/browse
http://www.postimees.ee/3334419/paari-aastaga-eesti-keel-suhu
http://opleht.ee/27160-kiltsi-pohikoolis-opivad-ka-pagulaskeskuse-lapsed/
http://opleht.ee/27160-kiltsi-pohikoolis-opivad-ka-pagulaskeskuse-lapsed/
http://opleht.ee/27160-kiltsi-pohikoolis-opivad-ka-pagulaskeskuse-lapsed/
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http://eestielu.delfi.ee/laanevirumaa/elu/hariduse-andmisest-ja-omandamisest?id=43893677


 

 

KOERU ARUKÜLA 

 Aruküla mõis ärkab uuele elule http://www.jt.ee/2955895/arukula-moisahoone-arkab-uuele-elule 

 Aruküla mõis saab miljoniga korda Nii nagu viimastel aastatel on toetusraha abil täieliku muutumise läbi teinud Laupa, Väätsa ja Koigi mõisakool, 

on sel moel lähiaastatel võimalik korda teha ka Koerus Aruküla mõisat. Loe edasi... Järva Teataja Online, 10.09.13  

http://www.jt.ee/1825642/arukula-mois-saab-miljoniga-korda/  

 Minister kirjutas mõisa renoveerimisele allaKultuuriminister Rein Lang kinnitas mõisakoolide programmi komisjoni ettepanekud toetada Järvamaal 

Aruküla mõisa restaureerimist. Loe edasi... Järva Teataja Online, 12.09.13 Autor: Birgit Itse 

 Aruküla mõis saab miljonieurose uue kuue Kultuuriminister Rein Lang kinnitas täna mõisakoolide programmi komisjoni ettepanekud toetada 

seekord kolme miljoni euroga kolme Eesti mõisakooli, neist üks on Aruküla mõis Koerus, kirjutab portaal kuma.fm. Loe edasi...EestiElu.ee, 12.09.13  

 Aruküla mõisa remont on täies hoos http://www.jt.ee/2854205/arukula-moisa-remont-on-taies-hoos 

 Aruküla mõisakool saab korda Järvamaal Koeru vallas asuv Aruküla mõis on Järvamaal neljas mõisakool, mis tehakse korda Norra, Šveitsi ja 

Liechtensteini abiraha toel. Loe edasi... ERR Uudised, 10.11.14 20:18 http://uudised.err.ee/v/eesti/8bcb12e1-93b7-482f-ad0f-9cda5d31ba50  

 Renoveeritakse Aruküla mõisa Aruküla mõis Järvamaal on neljas mõisakool, mis tehakse korda Norra, Šveitsi ja Lichtensteini abiraha toel. Loe 

edasi... Vikerraadio / Vikerraadio#Uudised, 10.11.14 15:00  Link audiofailile  

 Amet tunnustab Aruküla mõisa ennistust. www.jt.ee/Järva?d=20151008 Järgmisel reedel, 16. oktoobril korraldab muinsuskaitseamet oma tegevuse 

22. aastapäeva tähistuseks seminari ... 

 Mõisat külastas üle poole tuhande huvilise — Järva Teataja ...dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=jarvateataja20150922.2.12 22. sept 2015 - Mõisat 

külastas üle poole tuhande huvilise. Laupäeval, avatud uste päeval külastas Aruküla uuenenud mõisat arvatust kordi rohkem inimesi. 

 Aruküla uuenenud mõisas käivad lapsed sokkide väel ...nuusi.ee/01302747 Sellest nädalast askeldavad Aruküla uue näoga mõisas, mis endisega 

võrreldes on kui muinasjutt, ehitajate asemel Koeru kooli algklassiõpetajad ning ruumid .. 

 Aruküla mõisa sisetööd saavad ebaharilikult ... - Kultuur kultuur.err.ee/v/kunst/uudis/1d659749-97e1-4b6f-93bd-02906402cd5f 

5. mai 2015 - Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektori Tiit Schvede hinnangul on Norra abirahaga korrastataval Aruküla mõisal peatöövõtjaga ... 

 Aruküla mõisa maalingutes näevad ennistajad imet - «Järva ...nuusi.ee/01062347 Aruküla mõisa eelmisel suvel Norra riigi rahastusel alanud 

ennistus on paksu ... alt andnud välja restauraatoreid põnevalt üllatanud klassitsistlikud maalingud, ... 

 Aruküla mõisa renoveerimisel leiti krohvikihi alt maalingud ...kultuur.err.ee/v/kunst/.../a5008368-3ade-4f3b-ac3f-d759cb92d74a 

3. veebr 2015 - Aruküla mõisa klassitsistlik peahoone valmis 1830ndatel aastatel, kuid see ehitati osaliselt ümber möödunud sajandi algul toimunud 

põlengu ... 

 Koeru kool jätkab vähemalt aasta endiselt keskkoolinaNädal enne märtsikuu korralise volikogu istungit lahvatas Koerus uudis: Koeru keskkool 

muudetakse 1. augustist 2014 põhikooliks ja gümnaasiumiks ning järgmisest kooliaastast on gümnaasium iseseisev riigigümnaasium või Paide 

riigigümnaasiumi filiaal.http://eestielu.delfi.ee/jarvamaa/elu/koeru-kool-jatkab-vahemalt-aasta-endiselt-keskkoolina?id=68397727 

Eestielu.ee – Järvamaa – 8.04.2014 – Autor: Terje Truska 

 Eksperdid lahendasid Aruküla mõisa müsteeriumi. 28.07.2016 http://m.postimees.ee/v2/section/1678/3780233 

 Ühel keskpäeval lastakse koolilapsed koju 02.07.2016 http://jarvateataja.postimees.ee/3750599/uhel-keskpaeval-lastakse-koolilapsed-koju 

 “Nõelasilmast” tulnud Aruküla mõis väärib külastamist ... www.vooremaa.ee/noelasilmast-tulnud-arukula-mois-vaarib-kulastamistb “Nõelasilmast” 

tulnud Aruküla mõis väärib külastamist. ... Aruküla mõis, 06.09.2016 

http://www.jt.ee/2955895/arukula-moisahoone-arkab-uuele-elule
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3744706&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://www.jt.ee/1825642/arukula-mois-saab-miljoniga-korda/
http://www.jt.ee/1829298/minister-kirjutas-moisa-renoveerimisele-alla/
http://eestielu.delfi.ee/eesti/jarvamaa/koeru/haridus/arukula-mois-saab-miljonieurose-uue-kuue.d?id=66728663
http://www.jt.ee/2854205/arukula-moisa-remont-on-taies-hoos
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4684124&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://uudised.err.ee/v/eesti/8bcb12e1-93b7-482f-ad0f-9cda5d31ba50
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4683482&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4683482&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
https://monitooring.meedius.ee/download.php?file_id=29565141c4aa0ab4ea2923d33c11a50d2271
http://www.jt.ee/Järva?d=20151008
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=jarvateataja20150922.2.12
http://nuusi.ee/01302747
http://kultuur.err.ee/v/kunst/uudis/1d659749-97e1-4b6f-93bd-02906402cd5f
http://nuusi.ee/01062347
http://kultuur.err.ee/v/kunst/Arhitektuur/a5008368-3ade-4f3b-ac3f-d759cb92d74a
http://eestielu.delfi.ee/jarvamaa/elu/koeru-kool-jatkab-vahemalt-aasta-endiselt-keskkoolina?id=68397727
http://jarvateataja.postimees.ee/3780233/eksperdid-lahendasid-arukula-moisa-musteeriumi
http://m.postimees.ee/v2/section/1678/3780233
http://jarvateataja.postimees.ee/3750599/uhel-keskpaeval-lastakse-koolilapsed-koju
http://www.vooremaa.ee/noelasilmast-tulnud-arukula-mois-vaarib-kulastamist/
http://www.vooremaa.ee/noelasilmast-tulnud-arukula-mois-vaarib-kulastamistb


 

 

 Valitsejamaja saab uue katuse - jarvateataja.postimees.ee jarvateataja.postimees.ee/3813743/valitsejamaja-saab-uue-katuse. Anne Põder.. 26. 

august 2016 

 

 

KOHILA  

 

 Kohila mõisakool ootab erakoole säästvat lahendust http://xn--snumid-pxa.ee/uudised/kohila-moisakool-ootab-erakoole-saastvat-lahendust/ 

Raplamaa Sõnumid – 4.11.2015 – Autor: Vivika Veski 

 Miikaeli Ühendus rajab Kohila mõisasüdamesse haridus- ja kultuuripargi http://xn--snumid-pxa.ee/uudised/miikaeli-uhendus-rajab-kohila-

moisasudamesse-haridus-ja-kultuuripargi/Raplamaa Sõnumid – 25.05.2016 - Autor: Vivika Veski 

 Mõisakool tutvustab lasteaedadele kristlikke traditsioone http://xn--snumid-pxa.ee/uudised/moisakool-tutvustab-lasteaedadele-kristlikke-

traditsioone/ Raplamaa Sõnumid – 16.12.2015 - Autor: Katri Reinsalu 

 Uute koolide aeg on käes Eesti haridussüsteemi kõige kindlam osa on vabadus unistada uuest koolist. Oma unistuste kooli on prii voli ka asutada. 

http://perejakodu.ohtuleht.ee/koolilaps/oppimine/1A7FC Pere ja Kodu/Õhtuleht – 7.11.2013 – Autor: Krista Kivisalu 

 Uue kooli loomine nõuab suurt julgust Kohila Mõisakooli eelkoolis alustas oktoobris õpingutega 14 õpilast. Tegu on esimese eraüldhariduskooliga 

Kohilas ja Raplamaal. Milliste lootuste ning ootustega vaatate kooli tulevikku ja kas sellise algatuse kaudu võib iseloomustada ka kohalikku kogukonda 

(valmisolek muutuda ja oma arusaamade eest seista ning tegutseda)? http://eestielu.delfi.ee/raplamaa/elu/uue-kooli-loomine-nouab-suurt-

julgust?id=65218844 Eestielu.ee – Raplamaa – 6.11.2012 – Autor: Katrin Niegesen 

 Toetame koos Kohila Mõisakooli remondifondi! http://www.corelli.ee/tulemas/?id=10538&event_id=370&series_id=60 

 LUGEJAMÄNG: Saa ilus muusikaelamus ja toeta Kohila Mõisakooli! 14.07.2016 http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/elu/lugejamang-saa-ilus-

muusikaelamus-ja-toeta-kohila-moisakooli?id=75063467 

 Corelli Music aitab Kohila Mõisakooli 04.06.2016 http://kultuur.err.ee/v/muusika/e67d9099-51ba-42b9-a3fc-681260697834/corelli-music-aitab-

kohila-moisakooli 

 Kaks mõisahoonet saavad restaureerimistoetust – Raplamaa Sõnumid 08.02.2017 https://sõnumid.ee/uudised/kaks-moisahoonet-saavad-

restaureerimistoetust/ 

  

  

 

 

KOIGI 

 Mõisa iluaed tutvustab taimi nutitelefoniga Eile kirjutas kultuuriminister Urve Tiidus alla käskkirjale, millega Koigi vallavalitsus saab Koigi mõisa 

aia uuenduseks ligi 60 000 eurot. Loe edasi... Järva Teataja Online, 06.02.14 00:00  http://www.jt.ee/2686822/moisa-iluaed-tutvustab-taimi-

nutitelefoniga/ 
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http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/elu/lugejamang-saa-ilus-muusikaelamus-ja-toeta-kohila-moisakooli?id=75063467
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/elu/lugejamang-saa-ilus-muusikaelamus-ja-toeta-kohila-moisakooli?id=75063467
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/elu/lugejamang-saa-ilus-muusikaelamus-ja-toeta-kohila-moisakooli?id=75063467
http://kultuur.err.ee/v/muusika/e67d9099-51ba-42b9-a3fc-681260697834/corelli-music-aitab-kohila-moisakooli
http://kultuur.err.ee/v/muusika/e67d9099-51ba-42b9-a3fc-681260697834/corelli-music-aitab-kohila-moisakooli
http://kultuur.err.ee/v/muusika/e67d9099-51ba-42b9-a3fc-681260697834/corelli-music-aitab-kohila-moisakooli
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9wO2Z14rSAhXkZpoKHeHhBGkQFggXMAA&url=https%3A%2F%2Fxn--snumid-pxa.ee%2Fuudised%2Fkaks-moisahoonet-saavad-restaureerimistoetust%2F&usg=AFQjCNEd3eqq4OCyUNRO44trAsc0hUUZEg&sig2=5deWiEYLUngpHdVAN-0CkQ&bvm=bv.146786187,d.bGs
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4073880&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://www.jt.ee/2686822/moisa-iluaed-tutvustab-taimi-nutitelefoniga/
http://www.jt.ee/2686822/moisa-iluaed-tutvustab-taimi-nutitelefoniga/


 

 

 Koigi mõisa arendusprojekt sai toetust 7. märstil allkirjastasin kultuuriministeeriumiga Koigi mõisa arendusprojekti toetuslepingu. Koigi mõisa 

arendusprojekti rahastatakse läbi Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009-2014 program... Loe edasi... EestiElu.ee -Homepage, 01.04.14 

http://eestielu.delfi.ee/eesti/jarvamaa/koigi/elu/koigi-moisa-arendusprojekt-sai-toetust.d?id=68344989  

 Umbrohufestivali iseloomustab kõik, mis on Eestis kasvanud, looduslik ja tervislik (Järvamaa Infoportaal 19.05.2014) 

http://jarva.ee/?page=479&article_id=20080&action=article 

 http://www.jt.ee/2799384/koigi-moisas-touseb-umbrohi-ausse 

 Umbrohi aianurgas on õnn, mitte õnnetus http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/umbrohi-aianurgas-on-onn-mitte-onnetus?id=68724583 

 Koigi umbrohufestival algas kokakooliga http://www.jt.ee/2803946/koigi-umbrohufestival-algas-kokakooliga 

 Koigi lapsed sõid tippkoka valmistatud koolilõunat http://www.jt.ee/2804584/koigi-lapsed-soid-tippkoka-valmistatud-koolilounat 

 Koigis mekiti umbrohust valmistatud toite http://www.jt.ee/2805248/koigis-mekiti-umbrohust-valmistatud-toite 

  FOTOD: Koigis mõisas käib umbrohufestival (Maaleht 24.05.2014) http://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/fotod-koigis-moisas-kaib-

umbrohufestival?id=68739889 

 Koigi võiks olla uus Põhjaka (Järva Teataja 27.05.2014) http://www.jt.ee/2806852/koigi-voiks-olla-uus-pohjaka 

 Umbrohufestivalil tutvustati söödavaid taimi (TV3 Seitsmesed uudised 25.05.2014) 

 Järvamaal Koigis toimub umbrohufestival (ERR 23.05.2014)http://uudised.err.ee/v/2f8e7ce6-a0e9-40fa-bce0-9213222dac01 

 Koigis tuleb suur moosilaat (Järva Teataja 26.08.2014)http://www.jt.ee/2899005/koigis-tuleb-suur-moosilaat 

 Vaid herilased pole moosilaadale oodatud (Järva Teataja 09.09.2014) http://www.jt.ee/2913395/vaid-herilased-pole-moosilaadale-oodatud 

 Vaata, milliseid vigu tehakse mooside keetmisel (TV3 Seitsmesed uudised 16.09.2014) 

 Parima moosi keetis kokku koigilane (Järva Teataja 16.09.2014)http://www.jt.ee/2920891/parima-moosi-keetis-kokku-koigilane 

 Koigi mõisa suurel moosilaadal võidutses kabatšoki-sidrunimoos (Eestielu.ee/Delfi.ee 30.09.2014)http://eestielu.delfi.ee/jarvamaa/elu/koigi-moisa-

suurel-moosilaadal-voidutses-kabatsoki-sidrunimoos?id=69851379 

 Evelin Ilves käis umbrohust tehtud õhtusööki nautimas ...maaleht.delfi.ee/.../evelin-ilves-kais-umbrohust-tehtud-ohtusooki-nautimas?... 

17. mai 2015 - Koigis oli sel nädalavahetusel taas umbrohufestival. Seal õpetati tervislikku toitumist ning toidu valmistamist looduslikest taimedest. 

 19. mai 2015 - Koigis oli sel nädalavahetusel taas umbrohufestival. ... Ühest vastust ei ole, igaühele oli see erinev, oma rõõmude ja muredega, 

kordaminekute  ... 

 Koigi mõisakooli renoveerimistööd jõudsid lõpule Järvamaal avati täna restaureeritud Koigi mõisakool, mis valmis tänu Norra ja Euroopa 

finantsmehhanismi 15 miljoni krooni suurusele toetusele. Loe lisaks... Eesti Päevaleht, 02.10.2009 Autor: Kadri Ratt 

 Koigi mõisa peahoone on restaureeritud Järvamaal avati restaureeritud Koigi mõisakool, mis valmis tänu Norra ja Euroopa majanduspiirkonna 

finantsmehhanismi 15 miljonilisele toetusele. Loe lisaks...Maaleht, 02.10.2009 Autor: Bianca Mikovitš 

 Koigi mõisa peahoone on renoveeritud Täna pealelõunal avati Järvamaal restaureeritud Koigi mõisakool, mis valmis tänu Norra ja Euroopa 

majanduspiirkonna finantsmehhanismi 15 miljonilisele toetusele. Loe lisaks... Uus Eesti, 02.10.2009 

 Ajaloolised taimeliigid loovad muuseumis mälestuste maastiku. Autor Mari Marstein. Ajakiri Muuseum 2012, lk 15-17 

http://www.muuseum.ee/uploads/files/muuseum_31.pdf 

 Koigi mõisa peahoone. Autor Arvi Soonsein. Muinsuskaitse aastaraamat 2009, lk 104. http://muinas.ee/files/aastaraamat_2009_17_05.pdf 

https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4201391&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://eestielu.delfi.ee/eesti/jarvamaa/koigi/elu/koigi-moisa-arendusprojekt-sai-toetust.d?id=68344989
http://www.jt.ee/2804584/koigi-lapsed-soid-tippkoka-valmistatud-koolilounat
http://www.jt.ee/2805248/koigis-mekiti-umbrohust-valmistatud-toite
fotod:%20Koigis%20mõisas%20käib%20umbrohufestival%20(Maaleht%2024.05.2014)%20http://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/fotod-koigis-moisas-kaib-umbrohufestival?id=68739889
fotod:%20Koigis%20mõisas%20käib%20umbrohufestival%20(Maaleht%2024.05.2014)%20http://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/fotod-koigis-moisas-kaib-umbrohufestival?id=68739889
http://uudised.err.ee/v/2f8e7ce6-a0e9-40fa-bce0-9213222dac01
http://www.jt.ee/2899005/koigis-tuleb-suur-moosilaat
http://www.jt.ee/2913395/vaid-herilased-pole-moosilaadale-oodatud
http://www.jt.ee/2920891/parima-moosi-keetis-kokku-koigilane
http://eestielu.delfi.ee/jarvamaa/elu/koigi-moisa-suurel-moosilaadal-voidutses-kabatsoki-sidrunimoos?id=69851379
http://eestielu.delfi.ee/jarvamaa/elu/koigi-moisa-suurel-moosilaadal-voidutses-kabatsoki-sidrunimoos?id=69851379
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/evelin-ilves-kais-umbrohust-tehtud-ohtusooki-nautimas?id=71491231
http://epl.delfi.ee/news/eesti/koigi-moisakooli-restaureerimistood-joudsid-lopule.d?id=51179204
http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/kylauudised/koigi-moisa-peahoone-on-restaureeritud.d?id=26035499
http://uuseesti.ee/19747
http://www.muuseum.ee/uploads/files/muuseum_31.pdf
http://muinas.ee/files/aastaraamat_2009_17_05.pdf


 

 

 Koigi - mõis, kus valitsesid kindlakäelised peremehed Poolel teel Tallinnast Tartusse jääb pargi varju ilus ja värskelt renoveeritud Koigi mõisakool. 

Edukat kodukooli peeti sama maja pööningul juba 175 aastat tagasi. http://maakodu.delfi.ee/news/maakodu/kodu/koigi-mois-kus-valitsesid-

kindlakaelised-peremehed?id=73854915 Maakodu.Delfi – 3.03.2016 – Autor: Lii Sammler 

 

KUUSIKU 

 Suursugune Kuusiku mõis Raplamaal ootab kosilasi - Eesti ... eestielu.delfi.ee/raplamaa/.../suursugune-kuusiku-mois-raplamaal-ootab-... 

8. apr 2015 -  Kuusiku mõisahäärber paistab üle lageda välja juba ... 

KUUSTE 

 Galerii ja lugu: Vana-Kuuste liitub mõisamänguga - Uudised ...tartu.postimees.ee › Uudised10. juuni 2015 - Tartumaa ainus mõisakool – Kuuste kool 

– võtab tänavu esimest korda osa unustatud mõisate mängust ja ootab inimesi juba sel laupäeval ... 

 Kuuste Kool sammub eliitkoolide ridadesse Alates 2013/2014 õppeaastast käivitub suurejooneline innovatsioonikoolide võrgustikuprogramm Tartu 

Ülikooli egiidi all. Kokku kandideeris innovatsioonikooliks 110 kooli üle Eesti. Välja valiti 23 kõige suurema õpetajahariduse edendamise 

potentsiaaliga haridusasutust, seal hulgas ka Kuuste Kool, kirjutab Kuuste Kooli õpetaja Kersti Kivirüüt Kambja valla ajalehes Koduvald. 

http://eestielu.delfi.ee/tartumaa/elu/kuuste-kool-sammub-eliitkoolide-ridadesse?id=66697703 Eestielu.ee – Tartumaa – 06.09.2013 – Autor: Kersti 

Kivirüüt 

KÄRSTNA 

 Sügisel suletakse Kärstna kool: (http://www.sakala.ajaleht.ee/2712246/tanavu-septembrist-karstnas-enam-koolikell-ei-helise/ 

 Kärstna mõis otsib valitsejat - Sakala - Uudisedwww.sakala.ajaleht.ee › Uudised 13. juuli 2015  Tarvastu valda Kärstnasse otsitakse 

mõisavalitsejat, kes peaks tööle hakkama 24. augustist. 

 

LAHMUSE 

 Lahmuse mõisakool sattus rahalistesse raskustesse Viljandimaal Suure-Jaani vallas asuv Lahmuse kool vajab riigilt kiireloomuliselt ligi 41 500 

eurot, et tasuda selle aasta elektri- küttearveid ja muid majandamiskulusid. Loe lisaks...Postimees, 09.11.2011 Autor: Hanneli Rudi 

 

 Lahmuse kooli taastuskeskus http://www.postimees.ee/2645478/lahmuse-kooli-taastuskeskus-muudab-laste-elu-lihtsamaks 

www.sakala.ajaleht.ee/?r=1538&d=20150404 

 Elu nagu muinasjutumaal ehk Erikool Lahmuse mõisas. Lahmuse erikoolis õppival 56 lapsel on suurepärased tingimused: seal on uhke spordi- ja 

jõusaal ning ...Imeilusas Lahmuse mõisas asub mitmes mõttes eriline koolSuure-Jaani vallas asub Lahmuse mõisakool, siin õpivad hariduslike 

erivajadustega lapsed. Äsja on tehtud remont mitmes koolihoones, ootamas on veel peahoone kõpitsemine. Selles koolis lapsed juba igavust ei tunne, 

muuhulgas on nende käsutuses ka edev spordisaal.http://eestielu.delfi.ee/viljandimaa/elu/fotod-imeilusas-lahmuse-moisas-asub-mitmes-mottes-

eriline-kool?id=64106293 Eestielu.ee – Viljandimaa - 22.03.2012 - Autor: Tanel Saarmann 

 Lahmuse kool asus mõisahooneid korrastama Lahmuse mõisa kompleks ja kool hakkavad hingama uues rütmis, sest endine valitsejamaja, sepikoda 

ja juustumaja tehakse õpilaste vajadusi arvestades korda. http://sakala.postimees.ee/172150/com/lahmuse-kool-asus-moisahooneid-

korrastama/false Sakala - 8.10.2009 - Autor: Egon Valdaru 

http://maakodu.delfi.ee/news/maakodu/kodu/koigi-mois-kus-valitsesid-kindlakaelised-peremehed?id=73854915
http://maakodu.delfi.ee/news/maakodu/kodu/koigi-mois-kus-valitsesid-kindlakaelised-peremehed?id=73854915
http://eestielu.delfi.ee/raplamaa/elu/suursugune-kuusiku-mois-raplamaal-ootab-kosilasi?id=71196823
http://tartu.postimees.ee/3220879/galerii-ja-lugu-vana-kuuste-liitub-moisamanguga
http://www.koduvald.ee/koik-lood/kool/3569-kuuste-kool-sammub-eliitkoolide-ridadesse
http://eestielu.delfi.ee/tartumaa/elu/kuuste-kool-sammub-eliitkoolide-ridadesse?id=66697703
http://www.sakala.ajaleht.ee/2712246/tanavu-septembrist-karstnas-enam-koolikell-ei-helise/
http://www.sakala.ajaleht.ee/3258947/karstna-mois-otsib-valitsejat
http://www.postimees.ee/627894/lahmuse-moisakool-sattus-rahalistesse-raskustesse
http://www.postimees.ee/2645478/lahmuse-kooli-taastuskeskus-muudab-laste-elu-lihtsamaks
http://eestielu.delfi.ee/viljandimaa/elu/fotod-imeilusas-lahmuse-moisas-asub-mitmes-mottes-eriline-kool?id=64106293
http://eestielu.delfi.ee/viljandimaa/elu/fotod-imeilusas-lahmuse-moisas-asub-mitmes-mottes-eriline-kool?id=64106293
http://sakala.postimees.ee/172150/com/lahmuse-kool-asus-moisahooneid-korrastama/false
http://sakala.postimees.ee/172150/com/lahmuse-kool-asus-moisahooneid-korrastama/false


 

 

 Lahmuse on poolenisti kutsekool Erivajadustega laste kool annab noorele väga hea ettevalmistuse kutsekooli astumiseks, seepärast tasub nende 

tavakooli üleviimist tõsiselt kaaluda.http://opleht.ee/10229-lahmuse-on-poolenisti-kutsekool/ Õpetajate Leht – 25.10.2013 – Autor: Raivo Juurak 

 USKUMATU OLUKORD: Lahmuse kool läheb pankrotti? Viljandimaal Suure-Jaani vallas asuv Lahmuse kool vajab riigilt kiireloomuliselt ligi 41 

500 eurot, et tasuda selle aasta elektri- küttearveid ja muid majandamiskulusid.http://www.ohtuleht.ee/451295/uskumatu-olukord-lahmuse-kool-laheb-

pankrotti Õhtuleht – 9.11.2011 – Autor: Karoliina Vasli 

 Rahanappuses Lahmuse kool jäi juhist ilma Lahmuse erivajadustega laste kooli direktor Heinrich Jürna astus nädala algul ametist tagasi, sest kool 

pole finantsraskusi ületanud.http://pluss.sakala.ajaleht.ee/636436/rahanappuses-lahmuse-kool-jai-juhist-ilma Sakala – 17.11.2011 – Reporter: Sigrid 

Koorep 

 Lahmuse koolihoone välisfassaad sai värske ilme Kui sõidate Mudiste - Vändra maanteed, siis Lahmuselt möödudes paistab teele, et mõisahoone on 

saanud uue kuue. Eks selle mõisakompleksiga oligi nii, et peamaja oli ainus, mis seni renoveerimata oli. Ehitustööd algasid kevadel ja veeresid läbi suve 

sügisesse.http://eestielu.delfi.ee/viljandimaa/elu/lahmuse-koolihoone-valisfassaad-sai-varske-ilme?id=65358186 Eestielu.ee – Viljandimaa – 

6.12.2012 – Autor: Jüri Hansen 

 Mõisakool vuntsib peahoonet annetuste ja vaba tahte abil 04.06.2016 http://sakala.postimees.ee/3720205/moisakool-vuntsib-peahoonet-annetuste-

ja-vaba-tahte-abil 

 

 

LASILA 

 Läbi sadanud katus kiirendas mõisakooli laemaali taastamist Taastamist oodanud laemaaling Lasila põhikooli õpetajate toas sai esimesena värske 

ilme, kui lekkiva katuse tekitatud kahjusid kõrvaldama asuti. “Ei ole halba ilma heata,” lausus direktor Katrin Murakas. Loe edasi...  

Virumaa Teataja, 23.08.14  

 Corelli mõisamuusika ja metseenid tõid Lasila koolile uue klaveri http://menu.err.ee/v/avalehe8/2e27d0cc-0ecc-4cbe-a9e5-968a2217c573 

 Haridus: Lasila põhikool tähistas Karl Ernst von Baeri juubelit Karl Ernst von Baer ei olnud lihtsalt üks järjekordne mõisnik. Temale võlgneme 

tänu imetaja munaraku avastamise ja palju muu eest, mis tänapäeva arstiteadust ja teisi teadusi on suuresti edasi aidanud. Sama meelt ollakse ka Lasila 

põhikoolis, kus tähistati sel nädalal väärika mehe 220. sünniaastapäeva. http://virumaateataja.postimees.ee/759294/haridus-lasila-pohikool-tahistas-

karl-ernst-von-baeri-juubelit/? Virumaa Teataja – 3.03.2012 – Autor: Eva Samolberg 

 Lasila Põhikool sai uue ilme Üleeile lõpetati pidulikult Lasila Põhikooli ligemale miljon krooni maksma läinud remont. Rakvere vallavanem Aivar 

Aruja rääkis, et Kadrina firma Oto Ehitus renoveeris põhikooli esimese korruse tualetid ja uuendas maja fassaadi. 

http://virumaateataja.postimees.ee/2431185/lasila-pohikool-sai-uue-ilme Virumaa Teataja – 7.11.2003 – Autor: pole märgitud 

 Lasila mõisakoolis on haridust antud juba 230 aastat 10.05.2016 http://virumaateataja.postimees.ee/3687549/lasila-moisakoolis-on-haridust-antud-

juba-230-aastat 

 

LAUPA 

 Laupa mõisas avatud näitus näitab mõisakoolide pärle Laupa mõisakoolis saavad huvilised tutvuda fotonäitusega kuuest mõisakoolist, mis 

renoveeriti Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra finantsmehhanismide toetustel aastatel 2007 kuni 2011.  Loe lisaks...  

Järva Teataja Online, 28.11.13  

http://opleht.ee/10229-lahmuse-on-poolenisti-kutsekool/
http://opleht.ee/10229-lahmuse-on-poolenisti-kutsekool/
http://www.ohtuleht.ee/451295/uskumatu-olukord-lahmuse-kool-laheb-pankrotti
http://www.ohtuleht.ee/451295/uskumatu-olukord-lahmuse-kool-laheb-pankrotti
http://pluss.sakala.ajaleht.ee/636436/rahanappuses-lahmuse-kool-jai-juhist-ilma
http://eestielu.delfi.ee/viljandimaa/elu/lahmuse-koolihoone-valisfassaad-sai-varske-ilme?id=65358186
http://sakala.postimees.ee/3720205/moisakool-vuntsib-peahoonet-annetuste-ja-vaba-tahte-abil
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4518733&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://menu.err.ee/v/avalehe8/2e27d0cc-0ecc-4cbe-a9e5-968a2217c573
http://virumaateataja.postimees.ee/759294/haridus-lasila-pohikool-tahistas-karl-ernst-von-baeri-juubelit/
http://virumaateataja.postimees.ee/759294/haridus-lasila-pohikool-tahistas-karl-ernst-von-baeri-juubelit/
http://virumaateataja.postimees.ee/2431185/lasila-pohikool-sai-uue-ilme
http://virumaateataja.postimees.ee/3687549/lasila-moisakoolis-on-haridust-antud-juba-230-aastat
http://www.jt.ee/2612332/laupa-moisas-avatud-naitus-naitab-moisakoolide-parle/


 

 

 Laupal näeb mõisakoolide pärle 
Laupa mõisakoolis saavad huvilised tutvuda fotonäitusega kuuest mõisakoolist, mida on uuendatud Euroopa majanduspiirkonna ja Norra 

finantsmehhanismide toel aastatel 2007 kuni 2011.  Loe lisaks...  Järva Teataja, 30.11.13  

 Häärberi minevik ja tänapäev talletus raamatusse Eelmisel nädalal tähistati Laupa mõisahoone 100 aasta juubelit. Sündmust kroonis mõisa ajalugu 

käsitleva raamatu  «Laupa mõis. Minevikust ja tänapäevast» esitlus. Loe edasi...Järva Teataja Online, 15.10.13  

http://www.jt.ee/2441808/haarberi-minevik-ja-tanapaev-talletus-raamatusse/ 

 Laupa kool. Autor Jaan Jõgi. Muinsuskaitse aastaraamat 2011, lk 10-13. http://muinas.ee/files/2010-1.pdf 

 Laupa kooli lapsed direktori kabinetti ei karda - «Järva ... nuusi.ee/01321108 Laupa põhikooli direktori Kaarel Aluoja kabinet püüab püsida 

harmoonias mõisaaegse pärandiga ega olegi kooli kõige kardetum ruum. 

 Külastuspäev tõi mõisa uudistama rohkelt külastajaid ...www.jt.ee › Järva Teataja 11.07.2015 Homme on mõisad taas avatud. Külastuspäev tõi 

mõisa uudistama rohkelt külastajaid.. 

 Popp maakool võib õpilastele mõnikord isegi kitsaks jääda Mõned maakoolid pidid juba augusti keskel nimekirjad lukku lööma, sest lapsi rohkem ei 

mahtunud.http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/popp-maakool-voib-opilastele-monikord-isegi-kitsaks-jaada?id=66652623 

Maaleht,(2013) 29. aug., lk. 11;Autor: Kadi Hainas 

 Laupa kooli vaip rändas Tallinna näitusele Homme kell 17 avatakse Tallinna kunstihoones tänavu oma 70. juubelit tähistava tekstiilikunstniku Anu 

Raua vaipade ülevaatenäitus.http://jarvateataja.postimees.ee/1142302/laupa-kooli-vaip-randas-tallinna-naitusele Järva Teataja 19.02.2013;  

 Raamat paljastab kooliseiku Eile esitletud sadu lehekülgi paks ja ligi 300 fotoga Laupa kooli ajalooraamat toob ka praeguse koolipereni kunagiste 

õpilaste kelmused ja mured, direktori tantsutunnid ja muid seiku kooli igapäevaelust.http://jarvateataja.postimees.ee/2073419/raamat-paljastab-

kooliseiku Järva Teataja (2007) 27. okt., lk. 4   

 Saja-aastane häärber nagu uus Eelmine aasta möödus 100 aastat ajast, mil rahutuste käigus maha põletatud Laupa mõisa härrastemaja vundamendil 

uus häärber valmis. http://maakodu.delfi.ee/news/maakodu/kodu/saja-aastane-haarber-nagu-uus?id=66512432 Maakodu (2013) aug., lk. 20-24, 26-27; 

Autor: Helju Koger 

 Laupa kool tähistab juubelinädalat Laupa põhikool peab sel nädalal oma kooli nädalat, et tähistada nii kooli tegevuse 90. aastapäeva täitumist uhkes 

mõisahäärberis.http://pluss.jt.ee/994258/laupa-kool-tahistab-juubelinadalat Järva Teataja – 4.10.2012 – Autor: pole märgitud 

 

 Laupa koolis kasvavad väikesed aristokraadid Laupa kool on Järvamaal ainus, mis igal aastal kasvab. Tänavune õpilaste arv on 108. Esimese klassi 

õpilaste arv – 15 – sai täis juba märtsis.http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/laupa-koolis-kasvavad-vaikesed-aristokraadid?id=72346963 

Maaleht – 3.09.2015 – Autor: Lii Sammler 

 

LEHTSE (Pruuna) 

 

 Lehtse kool jätkab veel Pruuna mõisas Lehtse põhikooli asukoha üle arutleti juba Nõukogude ajal. Tapa vallavolikogu komisjonide istungil otsustati 

jätta see küsimus esialgu lahtiseks. http://virumaateataja.postimees.ee/2302625/lehtse-kool-jatkab-veel-pruuna-moisas 

Virumaa Teataja – 6.06.2007 – Autor: pole märgitud 

https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3930440&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
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 TAPA VALLA HARIDUSVÕRK SAI PÕHJALIKU ANALÜÜSI OÜ Cumulus Consulting koostas Tapa vallavalitsuse tellimusel valla 

haridusvõrgu analüüsi. Spetsialistid soovitavad Tapa valda praeguse nelja kooli asemel alles jätta kaks – põhikooli ja gümnaasiumi -, kuid vallavanem 

Alari Kirti sõnul otsustega ei tormata ning lähiajal koole ei suleta. HTTP://WWW.KUULUTAJA.EE/TAPA-VALLA-HARIDUSVORK-SAI-

POHJALIKU-ANALUUSI/ Kuulutaja – 9.08.2014 – Autor: Aivar Ojaperv 

 PRUUNA MÕIS TÕI OPOSITSIOONI HINNANGUL TAPALE „KORRUPTSIOONI LÕHNA“ Tapa vallavolikogu opositsioonilise fraktsiooni 

„Valla arengu eest!“ hinnangul käitusid vallas võimul olevad valimisliit Valgejõgi ja Reformierakond „korruptsioonilõhnaliselt“, kui seadsid 

ostueesõiguse OÜle Indsalu Pruuna mõisa võõrandamiseks 150 000 euro eest. Vallavanem Alari Kirt peab oponentide käitumist poliitiliseks 

lahmimiseks.http://www.kuulutaja.ee/pruuna-mois-toi-opositsiooni-hinnangul-tapale-korruptsiooni-lohna/ Kuulutaja  12.02.2016  Autor: Aivar Ojaperv 

 Lehtse kool jätkab Pruuna mõisas UUS: Möödunud esmaspäeval tuli kokku Tapa vallavolikogu majandus– ja eelarvekomisjon, et otsustada, kuidas 

Lehtse põhikooli tulevik valla arengukavasse kirja panna: kas renoveerida Pruuna mõisahoone, milles praegu õpib 58 koolilast, või ehitada uus maja, 

kus koos hakkaksid käima Lehtse lasteaia– ja koolilapsed. http://jarvateataja.postimees.ee/2071163/lehtse-kool-jatkab-pruuna-moisas 

Järva Teataja (2007) 6. juuni; Autor: Marina Loštšina 

 Haridus: 145 aastat haridust Lehtses: väike = hea Lehtse põhikoolis tähistatakse homme 145. aastapäeva. Väike kool on uhke oma kooli ja 

laste üle ning loodab, et haridust ja haritust antakse Pruuna mõisas veel pikka aega. http://virumaateataja.postimees.ee/2321789/haridus-145-aastat-

haridust-lehtses-vaike-hea Virumaa Teataja 21.08.2008; Autor: pole märgitud 

MAIDLA 

 Maidla kool ehitab viikinglaeva Maidla kool tahab endale mõisakoolide programmi toel ehitada koopia Norra viikingilaevast, mis suudab 12 

meeskonnaliikme, aerude ja purje toel liikuda nii Aidu kanalites kui ka merel. Loe lisaks... 

Põhjarannik, 17.11.2013 Autor: Gerli Romanovitš 

 Ida-Virumaa kool hakkab endale viikinglaeva ehitama Maidla kool tahab endale mõisakoolide programmi toel ehitada koopia Norra viikingilaevast, 

mis suudab 12 meeskonnaliikme, aerude ja purje toel liikuda nii Aidu kanalites kui ka merel. Loe lisaks... Postimees, 18.11.2013 Autor: Oliver Kund 

 Maidla kool sai 90 : Õpetajate Leht opleht.ee/24552-maidla-kool-sai-90/ 28. aug 2015 - Maidla mõisakool Lüganuse vallas Ida-Virumaal on loodud 

1925. aastal ning tegutsenud algusest peale mõisa härrastemajas, mis 2004. 

 

 Põhjarannik » Maidlas räägitakse lugu Eesti rauast pr.pohjarannik.ee/?p=14865 28. juuli 2015 - Maidla mõisa jääkeldris saab kuulata ja 

vaadata lugu Eesti rauatootmisest, mille keskmes on Maidlast leitud haruldane muinasmõõk. 

 Maa soola otsi Maidla mõisakoolist / Teet Korsten Põhjarannik (2010) 23. dets. 

 Maidla kool sai 90 Maidla mõisakool Lüganuse vallas Ida-Virumaal on loodud 1925. aastal ning tegutsenud algusest peale mõisa härrastemajas, mis 

2004. aastal põhjalikult renoveeriti. Kool, lasteaed, spordihoone ja noortekeskus asuvad lähestikku ja moodustavad ühtse terviku. 2012. aastal kool ja 

lasteaed liitusid ning kooli nimekirjas on sel õppeaastal 91 last – 55 põhikoolis ja 36 lasteaias, lisaks 26 õpetajat ja koolitöötajat. http://opleht.ee/24552-

maidla-kool-sai-90/ 

Õpetajate Leht, (2015) 28. aug., lk. 13; Autor Tiina Vapper 

 Maidla mõisakoolis õpitakse taimi tundma ürdiaias / Külli Kriis Põhjarannik (2008) 4. okt. 

 Lapsevanemad koguvad põhikooli sulgemise vastu allkirju ... uudised.err.ee/v/eesti/2bd5aa9f-9675-4e35-bea3-46ea61b0898e 25.10.2016 
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MOOSTE 

 

 VIIMASED KÜMMEKOND AASTAT MOOSTE MÕISAS. Autor Olev Suuder. Muinsuskaitse aastaraamat 2011, lk 29-31. 

http://muinas.ee/files/2010-1.pdf 

 Põlvamaa Mooste rühib turismimagnetiks Mooste mõisas väärivad ehk enam tähelepanu peahoone Chopini-nimeliste kiltkividega katus ning lossi 

lastetoa seinast aeg-ajalt välja ilmuv ja koridorides tulesid kustutamas käiv heledais rõivais kummitusmees. 

http://sakala.postimees.ee/2151469/polvamaa-mooste-ruhib-turismimagnetiks Sakala (2004) 8. mai, lk. 9; Autor: Aime Jõgi 

 

MUUGA 

 

 Kodanik kasvab koolimajas Eestimaal on hulgaliselt mõisahooneid, mis on kohandatud koolimajadeks. Baltisaksa mõisate elutähtsad majandussooned 

lõigati katki 1919. aasta maareformiga. Mõisasüdamed jäeti omanikele küll alles, aga ilma majandusmaadeta ei toida mõis end 

ära.http://ekspress.delfi.ee/kuum/kodanik-kasvab-koolimajas?id=62195258 Eesti Ekspress : EE Kodu (2011) 24. nov., lk. 4-5; Autor: Anneliis 

Aunapuu 

 Kool, kus käis ema, vanaema, õpetaja ja vallavanem Gümnaasiumidega on vähemalt suures plaanis otsused tehtud: paljud neist tuleb sulgeda või 

üheks kooliks kokku panna. Nüüd on järg põhikoolide käes. http://www.postimees.ee/958134/kool-kus-kais-ema-vanaema-opetaja-ja-vallavanem 

Postimees – 1.09.2012- Autor: Anneli Ammas 

 Muuga mõisas vändatakse Eesti riigi 100. sünnipäeva ...virumaateataja.postimees.ee/3807721/muuga-moisas-vandatakse-eesti... ... Muuga mõisas 

vändatakse Eesti riigi 100. sünnipäeva mängufilmikonkursi võidutööd ... Muuga mõisas vändatakse Eesti riigi 100 ... “Seltsimees laps 

...21.08.2016 

 

OLUSTVERE 

 Olustvere kool sai raha meekoja ehitamiseks  Olustvere mõisas töötav maamajanduskool sai kultuuriministri otsusega ligi 60 000 eurot, et ehitada 

mõisa vana ja tühjalt seisev meierei meekojaks. Loe edasi...  Sakala Online, 06.02.14 00:00  

http://www.sakala.ajaleht.ee/2686692/olustvere-kool-sai-raha-meekoja-ehitamiseks/ 

 Olustvere ametikoolil on soolas rohkem kui miljoni jagu projekte  
Olustvere teenindus- ja maamajanduskool pole jäänud loorberitele puhkama. Suvel on tal vaja leida uued õppurid ning peahoone teede ja parkla 

renoveerija, osta rohkem kui miljoni euro eest põllumajandusmasinaid ning teha algust tühjalt seisva meierei meekojaks ehitamisega. /.../ Kirsiks tordil 

on kultuuriministeeriumi mõisakoolide programmist saadud 16 000 eurot, et korrastada mõisa peahoone ajalooline ahi. Seda küll ainult kultuuriväärtuse 

säilitamiseks, sest hoones on keskküte. Ahi on praegu osadeks võetud ning selle potid ootavad maalinguid. «Suvel on kõik pottsepad hõivatud,» selgitas 

Pastak, miks seda sügisel veel näha ei saa. Loe edasi...  Sakala, 26.06.14 00:00  

 Kultuuriministeerium andis Olustvere mõisa ahju taastamiseks 16 000 eurot. Krahvinna ahjuks nimetatav küttekeha asub endise lasteaia ruumides 

ning on mõisa ainus maalitud ahi, mis tuleb ahjupottide põletamisest alates taastada käsitööna. Loe edasi...  Sakala Online, 20.05.14 00:00  

http://www.sakala.ajaleht.ee/2799138/16-000/  
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 Olustvere mõisa viinavabriku klaasi- ja keraamika õppetöökojaks ja muuseumiks kohandamine. Autor Leili Männik Muinsuskaitse aastaraamat 

2009, lk 90-93. http://muinas.ee/files/aastaraamat_2009_17_05.pdf 

 Toimuvad mõisakoolide seminarid Täna toimuvad Olustveres ja Kõpus mõisakoolide seminarid, kus kõne all tehtu ja tulevik. Kultuuriministeeriumi 

programmijuht Riin Alatalu ütles, et abirahad on hästi rakkesse pandud ja vanad auväärsed hooned on aktiivses kasutuses, mitte ainult muuseumid. Loe 

edasi... KUKU / KUKU#Raadioekspress, 09.12.14 12:39  Link audiofailile 

 Olustvere teenindus- ja maamajanduskool sai uue meekojaOlustvere teenindus- ja maamajanduskool renoveeris Olustvere mõisakompleksi kuuluva 

endise meierei, mida hakatakse kasutama mesinduse eriala õppebaasina.ERR.ee, 11.12.2014  http://uudised.err.ee/v/eesti/04a99498-a52b-4b86-ab51-

3149ce208e50 

 Naised saavad Olustveres puutööd õppida Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli rahvusliku puutöö eriala lõpetas tänavu oktoobris kuus neidu. 

Nad kohtusid 2013. aasta sügisel seda ala õppima asudes ja hakkasid end puulasteks kutsuma. Neid ühendas armastus puidu ja puutöö vastu. 

http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/elu/naised-saavad-olustveres-puutood-oppida?id=73231035 Maaleht – 5.01.2016 – Autor: Pille Hermann 

 Polli õunad ja marjad saavad Olustveres veiniks Sügiseti käivad Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli toiduainete töötlemise jookide eriala 

õpilased Polli aianduskeskuses õunu ja marju korjamas. Nendest tehakse kooli õppetööstuses mahla, millest osa kääritatakse 

veiniks.  http://pluss.sakala.ajaleht.ee/754170/polli-ounad-ja-marjad-saavad-olustveres-veiniks Sakala – 29.02.2012 – Autor: Egon Valdaru 

 Üle aastate sai Olustverest tuule tiibadesse mesinike lend Pärast 20 aasta pikkust pausi võttis Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis 

lõputunnistuse vastu 21 mesinikku, see lubab mesindusel taas julgemalt tulevikku vaadata. http://pluss.sakala.ajaleht.ee/1119656/ule-aastate-

sai-olustverest-tuule-tiibadesse-mesinike-lend Sakala – 30.01.2013 – Autor: Egon Valdaru 

 Koolimaja tahab ehitada viis firmat Kaks korda ebaõnnestunult kooli peahoone remontijat otsinud Olustvere teenindus- ja maamajanduskool sai 

kolmandal katsel hinnapakkumise viielt firmalt, ent seni pole selge, kas ehituseks raha piisab. http://sakala.postimees.ee/956084/koolimaja-

tahab-ehitada-viis-firmat?_ga=1.180590447.993993769.1445597775 Sakala – 30.08.2012 – Autor: pole märgitud 

 Olustvere õpilased tegid Itaalias viinapuuga tutvust Noor vein on hele. Valged veinid lähevad aastatega üha kollasemaks, aga mida oranžim on 

punane vein, seda vanemaks võib seda pidada. http://pluss.sakala.ajaleht.ee/812542/olustvere-opilased-tegid-itaalias-viinapuuga-tutvust 

Sakala – 19.04.2012 – Autor: Sigrid Koorep 

 Krahviproua maalitud ahi sai uueks - Sakala - Postimees sakala.postimees.ee/3976497/krahviproua-maalitud-ahi-sai-uueks 12. jaan 2017  

 

 

PALUPERA 

 Palupera mõisakool sai oodatud abi Palupera mõisakool sai riigilt toetust, mille abil on plaanis korrastada nii kooli ümbrust, koostada almanahh kui 

viia läbi õpitubasid ja kontserte. Loe edasi...  Valgamaalane Online, 18.02.14 00:00, http://www.valgamaalane.ee/2700212/palupera-moisakool-sai-

oodatud-abi/  Valgamaalane, 18.02.14 00:00 

 Sünnipäevapidu 80-aastases Palupera mõisakoolis Kevade hakul sündis idee kirjutada ja lavalaudadele tuua päris „oma kooli" näidend. Kuna oli 

tulemas ka koolile tähtis aastapäev - 80 aastat kooli mõisas ning näiteringil tahtmine osaleda Eesti Mõisakoolide teatrifestivalil, siis oli meil vaja 

näidendit. Loe edasi... EestiElu.ee, 01.10.13 Autor: Triin Tiimann, Marika Viks, Palupera kooli näitering 

 Hellenurmes saad teada, miks püksid püüli sõeluvad Hellenurme vesiveskis saab selgeks, kuidas käis leivajahu jahvatamine, Palupera mõisakool 

korraldab aga selgi suvel külastusmängu „Unustatud mõisad“.  Postimees, 4.07.2014 Autor: Sirje Lemmik 
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http://uudised.err.ee/v/eesti/04a99498-a52b-4b86-ab51-3149ce208e50
http://uudised.err.ee/v/eesti/04a99498-a52b-4b86-ab51-3149ce208e50
http://www.delfi.ee/teemalehed/puutoo
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/elu/naised-saavad-olustveres-puutood-oppida?id=73231035
http://pluss.sakala.ajaleht.ee/754170/polli-ounad-ja-marjad-saavad-olustveres-veiniks
http://pluss.sakala.ajaleht.ee/1119656/ule-aastate-sai-olustverest-tuule-tiibadesse-mesinike-lend
http://pluss.sakala.ajaleht.ee/1119656/ule-aastate-sai-olustverest-tuule-tiibadesse-mesinike-lend
http://sakala.postimees.ee/956084/koolimaja-tahab-ehitada-viis-firmat?_ga=1.180590447.993993769.1445597775
http://sakala.postimees.ee/956084/koolimaja-tahab-ehitada-viis-firmat?_ga=1.180590447.993993769.1445597775
http://pluss.sakala.ajaleht.ee/812542/olustvere-opilased-tegid-itaalias-viinapuuga-tutvust
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRndSp2orSAhUJEpoKHb1yAgkQFggXMAA&url=http%3A%2F%2Fsakala.postimees.ee%2F3976497%2Fkrahviproua-maalitud-ahi-sai-uueks&usg=AFQjCNFfyiGguXx53cpUA7a_qktPzYH2eA&sig2=zloCjiyxI_LQoCpOmitfMg&bvm=bv.146786187,d.bGs
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4101153&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://www.valgamaalane.ee/2700212/palupera-moisakool-sai-oodatud-abi/
http://www.valgamaalane.ee/2700212/palupera-moisakool-sai-oodatud-abi/
http://eestielu.delfi.ee/eesti/valgamaa/palupera/haridus/sunnipaevapidu-80-aastases-palupera-moisakoolis.d?id=66814747


 

 

 Valgamaal osaleb unustatud mõisate mängus üks mõis ...  Külastusmängust «Unustatud mõisad» on saanud teismeline – mõisakoolides tehakse 

ettevalmistusi  ... mõisad - teema viimased uudised - Postimees www.postimees.ee  

 Palupera põhikool on KiVa kool  Palupera põhikool kuulub kahekümne kooli hulka, milles käimasoleval õppeaastal viiakse läbi KiVa programmi 

pilootprojekt. http://eestielu.delfi.ee/valgamaa/elu/palupera-pohikool-on-kiva-kool?id=66743395 Eestielu.ee Valgamaa 16.09.2013  Reet Allak 

 Palupera kool peab oma suurt juubelit Täna tähistab Palupera põhikool oma 230. aastapäeva. Koolimaja on kõigile avatud kella kolmest päeval. 

http://valgamaalane.postimees.ee/2216119/palupera-kool-peab-oma-suurt-juubelit Valgamaalane – 18.11.2006 – Autor: pole märgitud 

 Palupera mõis avas taas oma uksed http://valgamaalane.postimees.ee/galerii/81727/palupera-mois-avas-taas-oma-uksed/5676939; 

http://m.postimees.ee/v2/section/1690/3783801 30.07.2016 

 Mõisakoolid on külaliste ootel https://m.postimees.ee/v2/section/1690/3780979 28.07.2016 

 Külastusmängul hoog sees ja huvilisi käib ohtralt 19.07.2016. http://valgamaalane.postimees.ee/3769221/kulastusmangul-hoog-sees-ja-huvilisi-kaib-

ohtralt 

 Palupera mõisakoolis kõlasid kaunuid armastuslood17.07.2016 http://m.postimees.ee/v2/section/1690/3767901 

 Palupera vaatamisväärsus asub põrandal maas 15.07.2016 http://tartu.postimees.ee/v2/3765313/palupera-vaatamisvaeaersus-lebab-porandal-maas 

 Palupera lindla lööb laineid Brüsselis - Valgamaalane - Postimees valgamaalane.postimees.ee/3941023/palupera-lindla-loeoeb-laineid-bruesselis 10. 

dets 2016 

  

PEETRI KOOL  

 

 Hüvasti Peetri Põhikool ja Lasteaed! Elagu Peetri Kool! Algav kooliaasta on natuke erilisem kui tavaliselt. Nimelt viimased 20 aastat Peetri 

Põhikoolina tegutsenud kool ning 25 aastane Peetri Lasteaed jätkavad septembrist alates juriidiliselt ühtse haridusasutusena Peetri Kooli nime all. 

http://eestielu.delfi.ee/jarvamaa/elu/huvasti-peetri-pohikool-ja-lasteaed-elagu-peetri-kool?id=64919500 Eestielu.ee Järvamaa 7.09.2012 Janno Nau 

 Peetri kool jätkab üheksaklassilisena Kuigi Kareda vald on kaalunud põhikooli muutmist kuueklassiliseks kooliks, otsustas volikogu üleeile, et jääb 

siiski üheksa klassi ning senise kahe asutuse asemel alustab sügisel tööd Järva-Peetri lasteaed-kool. http://pluss.jt.ee/403771/peetri-kool-jatkab-

uheksaklassilisena Järva Teataja – 17.03.2011 – Autor: Merili Nikkolo 

PIKAVERE 

 Pikavere kooli külastavad norrakad Sel nädalal on kultuuriministeeriumi mõisakoolide projekti raames Eestis külas Norra Valdresi piirkonna 

delegatsioon. Kolm Valdresi muuseumi- ja kultuuritöötajat külastavad teisipäeval ja kolmapäeval Raasiku valda. Loe edasi... Sõnumitooja, 15.05.13  

 Pikavere küla soovib mõisakoolile rohkem rakendust Pikavere lasteaia-algkooli direktor Maiu Plumer, käisite küla esindajatega septembri lõpus 

Norras Valdresi piirkonnas maakoolidega tutvumas. Mis projektis osalete? Loe edasi... Sõnumitooja, 23.10.13 Autor: Ere Uibo 

 Alice Suurkuusk: „Norra projekt on olnud Pikaverele päästerõngas.” http://sonumitooja.ee/alice-suurkuusk-norra-projekt-on-olnud-pikaverele-

paasterongas/Ere Uibo 16. detsember 2015 

 Pikavere mõisakool osales projektis "Mõisakoolid ...https://raasiku.kovtp.ee/uudised-ja-teated/-/asset.../content/.../9914722 

 Pikavere mõisakool osales edukalt Euroopa Majanduspiirkonnatoetuste 2009-2014 programmi "Mõisakoolid - säilitamine läbi kasutuse" ... 15. dets 

2015 
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https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs3Jui3YrSAhWqNpoKHcOnDQsQFggXMAA&url=http%3A%2F%2Fvalgamaalane.postimees.ee%2F3941023%2Fpalupera-lindla-loeoeb-laineid-bruesselis&usg=AFQjCNGb3QbSjgu5MjwFta2OroJmIHYHmQ&sig2=o-AZrW4OHjMlBJCJL94nHA&bvm=bv.146786187,d.bGs
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https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=3534486&newstext%5bcls_language_id%5d=0&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://sonumitooja.ee/alice-suurkuusk-norra-projekt-on-olnud-pikaverele-paasterongas/Ere%20Uibo 16.%20detsember%202015
http://sonumitooja.ee/alice-suurkuusk-norra-projekt-on-olnud-pikaverele-paasterongas/Ere%20Uibo 16.%20detsember%202015
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 MTÜ Pikavere Mõis on aina elujõulisem! | Sõnumitooja sonumitooja.ee › Kirjakast MTÜ Pikavere Mõis on aina elujõulisem! Kirjakast. 

Sõnumitooja 25. november 2015. 0. Alice Suurkuusk, MTÜ juhatuse liige. 20. novembril tähistas Raasiku ... 

 Pikavere ja Aruküla mõis näitusel | Sõnumitooja sonumitooja.ee 29. juuli 2015 - Juunist on Tallinnas arhitektuurimuuseumis 

avatud näitus „Mõisatekadunud hiilgus”, kus on fotosid ja tekste Raasiku valla kahest mõisakoolist . 

 Pikavere külakeskuse arendamiseks loodi MTÜ | Sõnumitooja sonumitooja.ee 25. veebr 2015 - Pikavere lasteaia-algkooli hoolekogu liikmed 

asutasid MTÜ ning sõnastasid oma eesmärgi – teha Pikaverest Eesti kõige tuntum maapiirkonna ... 

 Pikavere kool jätkab 2015. aastal ilmselt kolmeklassilisena Neljapäeval, 21. augustil kogunesid Raasiku vallamajja koolivõrguteemalisele 

jätkuarutelule vallavalitsuse ja volikogu liikmed, valla koolide ja ka Pikavere kogukonna esindajad. http://sonumitooja.ee/pikavere-kool-jatkab-2015-

aastal-ilmselt-kolmeklassilisena/ Sõnumitooja – 3.09.2014 – Autor: Mai-Liis Paenurm 

 Rootslased soovivad remontida Pikavere mõisa abihoone ...https://sonumitooja.ee/rootslased-soovivad-remontida-pikavere...Rootslased soovivad 

remontida Pikavere mõisa abihoone 07.12.2016 

 Pikavere kool soovib nimemuutust | Sõnumitooja sonumitooja.ee/pikavere-kool-soovib-nimemuutust Pikavere kool soovib 

nimemuutust. ...02.11.2016 

  

 

PÕLULA KOOL  

 

 Haridus: Põlula kool peab 85. Sünnipäeva Põlula põhikooli annaalides on esimene koolipäev punktipealt kirjas. See oli täna 85 aastat tagasi. 

http://virumaateataja.postimees.ee/2297027/haridus-polula-kool-peab-85-sunnipaeva Virumaa Teataja – 1.02.2007. Autor: pole märgitud  

 Põlula kool muudeti pühade eel jõulumaaks 14.12.2016 http://etv.err.ee/v/uudised/elu/bc707162-8f9b-4e32 934f-8c8a43732272/polula-kool-

muudeti-puhade-eel-joulumaaks 

  

 

PUURMANI 

 Kultuuriministeerium eraldas Puurmani mõisakoolile 7572 eurot  Kultuuriministeerium eraldas mõisakoolide renoveerimiseks ja mõisakoolides 

toimuvate ürituste tarbeks 138 719 eurot, millest 7572 eurot sai ka Puurmani mõisakool. Puurmani kool sai raha küttekaablite paigaldamiseks 

vihmaveerennide allaviikudesse, teatas ministeeriumi pressiesindaja. Loe edasi... Vooremaa, 20.05.14 00:00 

 Puurmani mõisa peahoone restaureerimine. Autor Sille Raidvere Muinsuskaitse aastaraamat 2011, lk 14-17. http://muinas.ee/files/2010-1.pdf 

 PUURMANI MÕISA TAPEEDID. Kadri Kallaste Muinsuskaitse aastaraamat 2011, lk 69-74. http://muinas.ee/files/2010-1.pdf 

 Puurmani mõisas kestab külastusmäng - Vooremaa www.vooremaa.ee/puurmani-moisas-kestab-kulastusmang/ 28. juuli 2015 - Eestis on üsna 

pikka aega suviti mõisate külastusmängu korraldatud ja juba üle kümne aasta on osalemas ka Puurmani mõisakool. Puurmani ... 

 Puurmani ja Kuremaa lossi uksed on täna huvilistele valla ... www.vooremaa.ee/puurmani-ja-kuremaa-lossi-uksed-on-tana-huvilistele-... 

http://sonumitooja.ee/mtu-pikavere-mois-on-aina-elujoulisem/
http://sonumitooja.ee/pikavere-ja-arukula-mois-naitusel/
http://sonumitooja.ee/pikavere-kulakeskuse-arendamiseks-loodi-mtu/
http://sonumitooja.ee/pikavere-kool-jatkab-2015-aastal-ilmselt-kolmeklassilisena/
http://sonumitooja.ee/pikavere-kool-jatkab-2015-aastal-ilmselt-kolmeklassilisena/
https://sonumitooja.ee/rootslased-soovivad-remontida-pikavere-moisa-abihoone/
http://sonumitooja.ee/pikavere-kool-soovib-nimemuutust/
http://virumaateataja.postimees.ee/2297027/haridus-polula-kool-peab-85-sunnipaeva
http://etv.err.ee/v/uudised/elu/bc707162-8f9b-4e32
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4320173&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://muinas.ee/files/2010-1.pdf
http://muinas.ee/files/2010-1.pdf
http://www.vooremaa.ee/puurmani-moisas-kestab-kulastusmang/
http://www.vooremaa.ee/puurmani-moisas-kestab-kulastusmang/
http://www.vooremaa.ee/puurmani-ja-kuremaa-lossi-uksed-on-tana-huvilistele-valla/


 

 

13. juuni 2015 - Täna oodatakse veerandsajasse Eestimaa mõisa külla mõisakultuurihuvilisi. Jõgevamaalt teevad tänavu traditsioonilises 

külastusmängus ... 

 Mõis, mida pole kunagi unustatud Kas Puurmani lossis kummitab? Vastuse võib saada juuli ja augusti külastuspäevadel, kui mõisa uksed on kõigile 

valla ja kavas ka ööekskursioon. http://tarbija24.postimees.ee/1299712/mois-mida-pole-kunagi-unustatud Postimees : Arter (2013) 13. juuli, Tiina 

Kolk 

 Puurmani Keskkooli teine korrus saab korda Puurmani vallavanem Rein Paap ütles, et renoveerimistöödeks on kohalike omavalitsuste 

investeeringute kava kaudu eraldatud 3,5 miljonit krooni. Koos kohaliku omavalitsuse omafinantseeringuga lähevad teise korruse remonditööd maksma 

ligi 4,3 miljonit krooni. http://www.vooremaa.ee/puurmani-keskkooli-teine-korrus-saab-korda/ Vooremaa (2005) 21. mai, Autor: Eva Klaas 

 Juhtkiri: Puurmani kooli isemoodi õppeaasta Kunagises Puurmani mõisa peahoones on täie hooga käimas restaureerimistööd. Lõpuks ometi ka teisel 

korrusel, kuhu seni viis aegade hämarusest pärit vana nagisev puutrepp! Ja midagi pole parata, kui pealinna uhkete tähtsate eliitkoolide lapsed peavad 

klassiruume jagama Lasnamäe ja Mustamäe linnaosa tavaliste piirkonnakoolidega, siis Puurmani lastel tuleb minna muusikatundideks kultuurimajja, 

algklasside lapsed on hoopis lasteaia ruumides ning suuremad ja väiksemad sebimised kuuluvad asja juurde. http://www.vooremaa.ee/juhtkiri-

puurmani-kooli-isemoodi-oppeaasta/ Vooremaa (2005) 13. aug., lk. 2;  

 Puurmani koolilõpetajad saavad tänavu end lossi tagatrepil pildistada lasta  Kui kõik plaanipäraselt sujub, saavad Puurmani koolilõpetajad tänavu 

oma lõpupildid teha lossi restaureeritud tagatrepil, peasissekäik selleks ajaks valmis ei saa. http://www.vooremaa.ee/puurmani-koolilopetajad-

saavad-tanavu-end-lossi-tagatrepil-pildistada-lasta/ Vooremaa (2010) 15. juuni, lk. 8; Autor: Helve Laasik 

 Puurmani lossis saab oma käega ajalugu katsuda “Suuremad kopsimised peaksid kooliaasta alguseks ära saama, siis võib ehk rohkem sahinat ja 

hõõrumist kosta,” teab kõnelda Puurmani vallavanem Rein Paap, kelle tööpäevad viimasel ajal suuremalt jaolt selles hoones mööduvadki. 

http://www.vooremaa.ee/puurmani-lossis-saab-oma-kaega-ajalugu-katsuda/ Vooremaa (2005) 13. aug., lk. 1; Autor: Vaike Käosaar 

 Puurmani mõisa vanase tõllakuuri tuleb poiste tööõpetuse klass Masu lõi ehitamishinnad alla, tänu sellele saab  Norra abiraha toel lisaks Puurmani 

mõisahoonele korda ka mõisa vana tõllakuur, kuhu sisustatakse gümnaasiumi tööõpetuseklassid. Endise tõllakuuri esimesele korrusele tulevad ruumid 

poiste õpetamiseks ja katusealuse korruse saavad oma kasutusse tüdrukud. Puurmani vallavanem Rauno Kuus ütles, et tööd lähevad maksma umbes 5,5 

miljonit krooni.  http://www.vooremaa.ee/puurmani-moisa-vanasse-tollakuuri-tuleb-poiste-tooopetuse-klass/ 

Vooremaa (2010) 18. dets., lk. 3; Autor: Helve Laasik 

 Puurmanni lossikool 80-aastane / Toomas Annuk Õpetajate Leht (2003) 12. dets 

 Väljanäitus ehk Ausstellung Puurmanis Puurmani rahvas teab kindlalt oma mõisaomanike Mannteuffelite nime ja üht-teist ka nende mõisapidamisest 

siinkandis. Nüüd aga on seoses Unustatud mõisate projektiga Puurmanis asuva Mannteuffelite lossi ja endiste valduste vastu tekkinud loomulik huvi 

asendunud autentsete materjalide otsimise, leidmise ja eksponeerimisega. http://www.vooremaa.ee/valjanaitus-ehk-ausstellung/ Vooremaa; 28.06.2007; 

Autor: Ell Maanso 

 Puurmanis laulsid mõisakoolide lapsed kodust ja isamaast Eile Puurmanis aset leidnud mõisakoolide õpilaste laulupäev «Isamaalised ja kodulaulud» 

tõi kohale üle 70 esineja mitmelt poolt Eestist. Ette kanti 26 südamlikku laulu. http://tartu.postimees.ee/3105633/puurmanis-laulsid-moisakoolide-

lapsed-kodust-ja-isamaast Postimees – 27.02.2015 – Autor: Aime Jõgi 

 Puurmani mõis võib külastusmängust välja jääda 6.08.2016 http://www.vooremaa.ee/puurmani-mois-voib-kulastusmangust-valja-jaada/ 
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 Diplomaadid külastasid reedel Puurmani mõisakooli - …www.vooremaa.ee/diplomaadid-kulastasid-reedel-puurmani-moisakooli Diplomaadid 

külastasid reedel Puurmani mõisakooli 04.10.2016 

 

 

 

PÜRKSI 

 Pürksis avati käsitöökoda http://online.le.ee/2014/10/31/noarootsi-sai-oma-kasitootoa/ 

 Kuninglik gümnaasium Noarootsis Vill ni läsa svenska och andra språk? - on rootsi keelest eesti keele tõlgituna: tahate te õppida rootsi keelt ja teisi 

keeli? Kui jah, siis üks parimaid võimalusi selleks on Noarootsi gümnaasium. http://www.ohtuleht.ee/20985/kuninglik-gumnaasium-noarootsis 

Õhtuleht – 5.05.1998 – Autor: Triin Oppi 

 

ROGOSI 

 

 17.07.2015 CORELLI MUSIC – Rogosi mõisakooli pillifond ja EESTI MÕISAD 2015 http://www.bns.ee/topic/638/news/53174150/ 

 Suvine mõisametseenlus sai jätku jõulufestivalil - LõunaLeht www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=18440 7. dets 2015 - 5. detsembril 

sai suvine metseenlus ilusa jõuluaegse jätku kontserdi Rogosi mõisas. Corelli Musicu teatel oli pillifondi abiga plaanis osta kitarre  ... 

 Corelli Musicu heategevuskontserdid ja reis Itaaliasse ... opleht.ee/23144-corelli-musicu-heategevuskontserdid-ja-reis-itaaliasse/ 

 22. mai 2015 Mail Sildos - Kommenteeri artiklit ... Corelli Music agentuuri kroonijuveel, pikima ajalooga sari „Eesti mõisad” on unikaalne ... kavas ka 

kaasaja Eesti helilooja uudisteos, Rein Rannapi „Klavessiinikontsert”, kus soleerib Imbi Tarum. Mõisate ajaluguja arhitektuuri tutvustab 

igas mõisas oma tuntud muhedal moel  ... 

 Rogosi mõis sai raha uste ja akende vahetamiseks Lõunaleht 3.03.2016 http://www.lounaleht.ee/?page=1&id=18950 

 Haanja kooli õpilased õppisid käitumisprobleeme ennetama ja lahendama Tänu projektile „Laste suhtlemise ja probleemilahenduslike oskuste 

arendamine” õppisid Haanja kooli 3.–4. klassi õpilased väljendama oma emotsioone, julgema avaldada oma arvamust ja aktsepteerima teiste isikute 

arvamusi. http://opleht.ee/22565-haanja-kooli-opilased-oppisid-kaitumisprobleemide-ennetamiseks-suhtlema-ja-probleeme-lahendama/ 

Õpetajate Leht – 4.05.2015 – Autor: Mairi Raju 

 

ROOSNA-ALLIKU 

 Mõisakool pöörab digituure peale. www.jt.ee/?r=1526&d=20151105  5. nov 2015 -  Aprillist alates on Roosna-Alliku põhikoolis õppetööle pöördeid 

peale keeratud. Mitte et tunniplaan oleks  .. 

 Roosna-Alliku põhikool 90: Erilisus, tugevus, traditsioonid. Roosna-Alliku mõisa ajaloost http://eestielu.delfi.ee/jarvamaa/elu/roosna-alliku-

pohikool-90-erilisus-tugevus-traditsioonid?id=68811937 Eestielu.ee – Järvamaa – 4.06.2014 – Autor: Daina Pärt 

 Järvamaal istub koolipingis 3321 õpilast Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmetel õpib Järvamaa üldhariduskoolides 14. septembri seisuga 3321 

õpilast. Maakonna suurimad koolid on Paide gümnaasium, Türi põhikool ja Paide ühisgümnaasium. 

http://jarvateataja.postimees.ee/3331123/jarvamaal -istub-koolipingis-3321-opilast?_ga=1.247214924.993993769.1445597775  

Järva Teataja – 17.09.2015 – Autor: Merit Männi 

http://www.vooremaa.ee/diplomaadid-kulastasid-reedel-puurmani-moisakooli/
http://online.le.ee/2014/10/31/noarootsi-sai-oma-kasitootoa/
http://www.ohtuleht.ee/20985/kuninglik-gumnaasium-noarootsis
http://www.bns.ee/topic/638/news/53174150/
http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=18440
http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=18440
http://opleht.ee/23144-corelli-musicu-heategevus%C2%ADkontserdid-ja-reis-itaaliasse/
http://www.lounaleht.ee/?page=1&id=18950
http://opleht.ee/22565-haanja-kooli-opilased-oppisid-kaitumisprobleemide-ennetamiseks-suhtlema-ja-probleeme-lahendama/
http://www.jt.ee/?r=1526&d=20151105
http://eestielu.delfi.ee/jarvamaa/elu/roosna-alliku-pohikool-90-erilisus-tugevus-traditsioonid?id=68811937
http://eestielu.delfi.ee/jarvamaa/elu/roosna-alliku-pohikool-90-erilisus-tugevus-traditsioonid?id=68811937
http://jarvateataja.postimees.ee/3331123/jarvamaal-istub-koolipingis-3321-opilast?_ga=1.247214924.993993769.1445597775


 

 

 Roosna-Alliku õpilased tegid vägivallast animafilme Lääne politseiprefektuur korraldas koos Nukufilmi lastestuudioga Läänemaal, Järvamaal ja 

Pärnumaal kaheosalise koolivägivalda tauniva töötoa noorukitele. Järvamaal külastasid nad Roosna-Alliku põhikooli. 

http://jarvateataja.postimees.ee/186110/roosna-alliku-opilased-tegid-vagivallast-animafilme?_ga=1.222166096.993993769.1445597775 

Järva Teataja – 10.11.2009 – Autor: Merili Nikkolo 

 Unustatud mõisad osutusid vägagi populaarseks 03.07.2016http://jarvateataja.postimees.ee/3750953/unustatud-moisad-osutusid-vagagi-populaarseks 

 Mõisad näitavad varandust ja õpetavad pätte roosima 30.06.2016 http://jarvateataja.postimees.ee/3747747/moisad-naitavad-varandust-ja-opetavad-

patte-roosima 

 Koolimaja seintel kappavad hobused - jarvateataja.postimees.ee jarvateataja.postimees.ee/3803503/koolimaja-seintel-kappavad-hobused 

Koolimaja seintel kappavad hobused. Birgit Itse. 18. august 2016  

 

RUHNU  

 

 Ilma majata Ruhnu põhikool jääb rahapuudusel pastoraadihoonesse Ruhnu vald ei ole senini saanud riigilt piisavalt toetust põhikoolihoone 

ehitamiseks, mis tähendab, et tunnid toimuvad pastoraadihoones. http://www.postimees.ee/2822444/ilma-majata-ruhnu-pohikool-jaab-rahapuudusel-

pastoraadihoonesse Postimees – 9.06.2014 – Autor: Algallikas BNS 

 

 Ruhnu põhikool jätkab renoveeritud kiriklas Enne taasiseseisvumispäeva arutasid Ruhnu uus vallavanem Jaan Urvet ja haridusministeeriumi 

esindajad Ruhnu koolihoone küsimust. Suure tõenäosusega jätkab Ruhnu kool renoveeritud pastoraadihoones. 

http://www.saartehaal.ee/2014/08/23/ruhnu-pohikool-jatkab-renoveeritud-kiriklas/ Saarte Hääl – 23.08.2014 – Autor: Urmas Kiil 

 Ruhnu põhikool jääb pastoraadihoonesse Ruhnu vald ei ole seni saanud riigilt piisavalt toetust põhikoolihoone ehitamiseks, mis tähendab, et tunnid 

toimuvad ka järgmisel koolisügisel pastoraadihoones. http://www.saartehaal.ee/2014/06/10/ruhnu-pohikool-jaab-pastoraadihoonesse/ 

Saarte Hääl – 10.06.2014 - Autor: SH 

 

RUILA 

 Mõisakoolist kujuneb Ruila kandi seltsielu keskus - Harju Elu www.harjuelu.ee/.../moisakoolist-kujuneb-ruila-kandi-seltsielu-keskus/ 

27. märts 2015 - Kernu valla Ruila kool on koos kõrvahoonetes töötavate raamatukogu, käsitöömaja, spordisaali ning talliga kohaliku elu keskus. Et 

hariduse ... 

 

SIPA ALGKOOL 

 

 Sügisest jääb Eestisse 12 kooli vähem kui praegu Kuigi ükski omavalitsus ei plaani mastaapsemaid uuendusi kui Tallinna plaan sulgeda üks 

gümnaasium ja kaks põhikooli, jääb kokkuvõttes 1. septembrist Eestis tegutsema 12 kooli vähem kui seni. http://www.postimees.ee/234302/sugisest-

jaab-eestisse-12-kooli-vahem-kui-praegu Postimees – 8.03.2010 – Autor: Alo Raun 

 Sel sügisel suletakse üheksa kooli Kavandatava reformiga ärahirmutatud omavalitsused koole ise sulgema ei kipu. http://epl.delfi.ee/news/eesti/sel-

sugisel-suletakse-uheksa-kooli?id=51192822 Eesti Päevaleht - 5.03.2010 -  Autor: Mirko Ojakivi 

http://jarvateataja.postimees.ee/186110/roosna-alliku-opilased-tegid-vagivallast-animafilme?_ga=1.222166096.993993769.1445597775
http://jarvateataja.postimees.ee/3750953/unustatud-moisad-osutusid-vagagi-populaarseks
http://jarvateataja.postimees.ee/3747747/moisad-naitavad-varandust-ja-opetavad-patte-roosima
http://jarvateataja.postimees.ee/3803503/koolimaja-seintel-kappavad-hobused
http://www.postimees.ee/2822444/ilma-majata-ruhnu-pohikool-jaab-rahapuudusel-pastoraadihoonesse
http://www.postimees.ee/2822444/ilma-majata-ruhnu-pohikool-jaab-rahapuudusel-pastoraadihoonesse
http://www.saartehaal.ee/2014/08/23/ruhnu-pohikool-jatkab-renoveeritud-kiriklas/
http://www.saartehaal.ee/2014/08/23/ruhnu-pohikool-jatkab-renoveeritud-kiriklas/
http://www.saartehaal.ee/2014/06/10/ruhnu-pohikool-jaab-pastoraadihoonesse/
http://www.saartehaal.ee/2014/06/10/ruhnu-pohikool-jaab-pastoraadihoonesse/
http://www.harjuelu.ee/2015/03/4206/moisakoolist-kujuneb-ruila-kandi-seltsielu-keskus/
http://www.postimees.ee/234302/sugisest-jaab-eestisse-12-kooli-vahem-kui-praegu
http://www.postimees.ee/234302/sugisest-jaab-eestisse-12-kooli-vahem-kui-praegu
http://epl.delfi.ee/news/eesti/sel-sugisel-suletakse-uheksa-kooli?id=51192822
http://epl.delfi.ee/news/eesti/sel-sugisel-suletakse-uheksa-kooli?id=51192822


 

 

 

SUISLEPA 

 Suislepa nutab kaduvat kooli taga - Maaleht - Delfi maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/suislepa-nutab-kaduvat-kooli-taga?... 13. nov 2015 -

 Kogu Suislepa koolipere mahub ühele pildile. Tarvastu gümnaasiumiSuislepa õppekoha õpilased ja õpetajad: õpetaja Tiiu Rõõm, Kairit Piirak, ... 

 

SUURE-KÕPU 

 Abiraha aitab mõisast Itaaliat välja tuua Kõpu mõis saab mõisakoolide abiprogrammist ligi 60 000 eurot, et hakata oma väljapanekut arendama 

kunsti- ja maitsemeele kaudu. Loe edasi...  Sakala, 27.06.14 00:00,  

Sakala Online, 27.06.14 00:00, http://www.sakala.ajaleht.ee/2839069/abiraha-aitab-moisast-itaaliat-valja-tuua/  

 Kõpu mõis saab rahaabi  Kõpu mõis saab pisut üle 59 000 euro, et eksponeerida Eestis ainulaadseid Itaalia stiilis seinamaalinguid. Loe edasi...  

Sakala Online, 22.06.14 09:45  http://www.sakala.ajaleht.ee/2835827/kopu-mois-saab-rahaabi/  

 Kaunitarid tutvustavad Eesti mõisaid Kõpus saavad huvilised järgmise nädala lõpuni uurida näitust «Mõisamuinasjutud», kus kaunid naised 

tutvustavad fotolavastuste kaudu Eesti mõisaid. Loe lisaks...  Sakala, 07.07.2012 Autor: Liisi Seil 

 Suursugune Suure-Kõpu Kui mõisaajal tõid Viljandimaa Kõpu kandile kuulsust piiritus, hallitusjuustud ja metallivalu, siis tänapäeval käiakse siin 

imetlemas härrastemaja uhkeid ruume ja seinamaalinguid. Loe lisaks... Tarbija 24, 07.09.2013 Autor: Tiina Kolk 

 Salapärane ja ihaldatud Pompei: Suure-Kõpu mõisa maalingute avastamine ning restaureerimine. Autorid Svea Volmer, Hilkka Hiiop. 

Muinsuskaitse aastaraamat 2007, lk 56-59. http://muinas.ee/files/Muinsuskaitse_aastaraamat_2007.pdf 

 Suure-Kõpu mõisast saab itaaliapärase kunsti ja toidu keskus Viljandimaal 1847. aastal valminud hilisklassitsistlikus stiilis Suure-Kõpu mõisa 

härrastemajas asub erakordselt kaunis Pompei maalingutega söögisaal, mille sarnast Eestis ei leidu. Kõpu vald kavatseb luua mõisast omalaadse 

itaaliapäraste maitseelamuste ja kunsti keskuse. ERR.ee, 12.12.2014 

http://kultuur.err.ee/v/varia/01b55534-6c26-4deb-8555-6718ddc2931b 

 www.postimees.ee › Teemad Kõpu teeb pitsaga käe valgeks. Vallavalitsuse kevadine Itaalias käik annab end Kõpus tunda homme, kui peetakse 

«PizzaFesti», millel saab maitsta pitsat, aga  ... 

 Kurikuulus Itaalia-reis kannab vilja: Kõpu vald kogub ... - Delfi www.delfi.ee/.../kurikuulus-itaalia-reis-kannab-vilja-kopu-vald-kogub-k... 27. juuli 

2015 - Kurikuulus Itaalia-reis kannab vilja: Kõpu vald kogub kuulsust ravioolide ... sinna juurde ka sellised asjad nagu ravioolid ja võib-olla ka pitsad. 

 Itaalia reisiga tähelepanu pälvinud Kõpu vald teeb ... - Delfi www.delfi.ee/.../itaalia-reisiga-tahelepanu-palvinud-kopu-vald-teeb-pitsa... 

 27. juuli 2015 - Kevadel Itaalia-reisiga tähelepanu ja kriitikat pälvinud Kõpu valdkorraldab nüüd pitsafestivali koos pitsatuuride, ravioolitöötoa, 

Cipollino ja ... 

 Itaaliast naasnud Kõpu vallavanem: tutvusime kunsti ja ... epl.delfi.ee/.../itaaliast-naasnud-kopu-vallavanem-tutvusime-kunsti-ja-koogi... 

Itaaliast naasnud Kõpu vallavanem: tutvusime kunsti ja köögikultuuriga. 23. aprill 2015. Anna Põld. Eesti Päevaleht. Vallaametnikud teavad nüüd ... 

 FOTOD: Kõpu vallaametnikud on Itaalia reisilt tagasi: tutvuti ...Kõpu vallaametnikud on Itaalia reisilt tagasi: tutvuti 

salaami, juustude,kunsti, ajaloo ja aiakultuuriga. (57). 22. aprill 2015. Anna Põld.  

 Vallavanem: Itaalia reisi meediakära aitab Suure-Kõpu ...www.postimees.ee › Eesti uudised 16. apr 2015 - Viljandimaa Kõpu vallavanem Tõnu 

Kiviloo sõnul tegi vallavalitsuse ...Vallavanem: Itaalia reisi meediakära aitab Suure-Kõpu mõisa turustada. 

 Kõpu valla elanikud ootavad oma delegaate lootusrikkalt ... uudised.err.ee/v/eesti/c1a5d0e2-621a-47ec-8e5b-e48239796833 

http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/suislepa-nutab-kaduvat-kooli-taga?id=72916705
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4402374&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://www.sakala.ajaleht.ee/2839069/abiraha-aitab-moisast-itaaliat-valja-tuua/
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4394257&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://www.sakala.ajaleht.ee/2835827/kopu-mois-saab-rahaabi/
http://pluss.sakala.ajaleht.ee/899924/kaunitarid-tutvustavad-eesti-moisaid
http://www.tarbija24.ee/1823240/suursugune-suure-kopu
http://muinas.ee/files/Muinsuskaitse_aastaraamat_2007.pdf
http://kultuur.err.ee/v/varia/01b55534-6c26-4deb-8555-6718ddc2931b
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kurikuulus-itaalia-reis-kannab-vilja-kopu-vald-kogub-kuulsust-ravioolide-ja-pitsaga?id=72000879
http://www.delfi.ee/.../kurikuulus-itaalia-reis-kannab-vilja-kopu-vald-kogub-k
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/itaalia-reisiga-tahelepanu-palvinud-kopu-vald-teeb-pitsafestivali?id=71999115
http://epl.delfi.ee/news/eesti/itaaliast-naasnud-kopu-vallavanem-tutvusime-kunsti-ja-koogikultuuriga?id=71307547
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-kopu-vallaametnikud-on-itaalia-reisilt-tagasi-tutvuti-salaami-juustude-kunsti-ajaloo-ja-aiakultuuriga?id=71300581
http://www.postimees.ee/3158883/vallavanem-itaalia-reisi-meediakara-aitab-suure-kopu-moisa-turustada
http://uudised.err.ee/v/eesti/c1a5d0e2-621a-47ec-8e5b-e48239796833


 

 

12. apr 2015 - Need kohalikud, kellega võttegrupil õnnestus vestelda, ootavad oma delegaate lootusrikkalt Itaaliast tagasi. Kuigi igaüks täpselt ei tea, 

kes seal ... 

 Remondilepe paneb mõisakooli kõhklema Mõisakoole üleval pidavad väikesed omavalitsused kardavad, et Riigi Kinnisvara aktsiaseltsiga 

remondilepingut sõlmides võivad nad eakatest hoonetest hoopis ilma jääda. http://sakala.postimees.ee/2159175/remondilepe-paneb-moisakooli-

kohklema Sakala (2005) 2. veebr., lk. 3 : foto (Kiviloo, Tõnu); Autor: Tõnu Kiviloo 

 Hoolega restaureeritud Suure-Kõpu mõisahoone ootab uudistajaid Suure-Kõpu mõisa 2003. aastal alanud taastustööd on jõudnud 

lõpule ning märtsi lõpul on pidulik lindilõikamine. Kõpu vallavanema Tõnu Kiviloo kirjeldust mööda pakkus taastamine rohkelt põnevaid hetki. 

Seda, et mõisa seintel leidub ebatavalisi maalinguid, aimati juba varem.Vene ajal oli mõisas tegutseva kooli ümberehituse käigus tulnud päevavalgele 

ilusaid pilte, aga palja naisekeha kujutisi ei söandatud õppeasutuse seinu ilustama jätta. Seepärast kaeti need taas ontlikult värvikorraga ja 

unustati.http://pluss.sakala.ajaleht.ee/394093/hoolega-restaureeritud-suure-kopu-moisahoone-ootab-uudistajaid/? 

Sakala 26.02.2011; Egon Valdaru (reporter) 

 Unustatud mõisad kutsuvad külla Alates laupäevast läheb taas lahti külastusmäng «Unustatud mõisad», kus teiste hulgas eksponeerib oma 

võlusid kuus Viljandimaa mõisakooli. http://sakala.postimees.ee/466740/unustatud-moisad-kutsuvad-kulla Sakala, 10.06.2011. Autor: Liisi Seil 

 Reisihimuga silma paistnud Kõpu vald käis taas väljasõidul, seekord Ungaris. 18.07.2016. http://www.ohtuleht.ee/748738/reisihimuga-silma-

paistnud-kopu-vald-kais-taas-valjasoidul-seekord-ungaris 

 

 

SÄNNA 

  

 Sännas selgusid juba 15. korda parimad omakeelsed luulelugejad  
24. aprillil Sänna mõisas peetud 15. Artur Adsoni nimelisel laste võrukeelsel luulelugemisvõistlusel osales 36 ajaloolise Võrumaa last Põlva maakonnast 

osutusid tänavu žürii poon tunnustatuks Veriora Lasteaia ja Mammaste Lasteaia ja Kooli esindajad. Loe edasi...  

Koit, 03.05.14 00:00 

 

TAMMISTU 

 Mõis jagab väärikuse tunnet - - Postimees Pluss pluss.postimees.ee › Tartu 31. aug 2015 - Tammistu mõisa peamaja on nüüd eeskujulikus korras 

keldrist katuseni. Ja kui Eesti Agrenska fond seda sündmust reedel suurejooneliselt ... 

 Galerii: Tammistu mõis särab kui prillikivi - Tartu Postimees tartu.postimees.ee › Uudised Galerii: Tammistu mõis särab kui prillikivi. 28. 

august 2015 16:41. Aime Jõgi, reporter. Täna keskpäeval avasid Eesti Agrenska Fondi juhid koos paljude oma . 

 

TÕSTAMAA 

 Tõstamaa mõis ja kool veavad ühist vankrit Tõstamaa mõisakooli arendamine atraktiivseks ja mitmekülgseks kogukonna turismi- ja 

kultuurikeskuseks on ettevõtmine, mis sisaldab koolitusi, trükiste koostamist, huvitegevust, teenuste arendamist. Projekti maksumus on ligemale 40 000 

eurot. Loe edasi...  Pärnu Postimees Online, 25.10.14 00:00  

http://www.parnupostimees.ee/2966643/tostamaa-mois-ja-kool-veavad-uhist-vankrit/  

http://sakala.postimees.ee/2159175/remondilepe-paneb-moisakooli-kohklema
http://sakala.postimees.ee/2159175/remondilepe-paneb-moisakooli-kohklema
http://ise.elnet.ee/search~S2*est?/jSakala/jsakala/-3,-1,0,B/browse
http://pluss.sakala.ajaleht.ee/394093/hoolega-restaureeritud-suure-kopu-moisahoone-ootab-uudistajaid/
http://sakala.postimees.ee/466740/unustatud-moisad-kutsuvad-kulla
http://www.ohtuleht.ee/748738/reisihimuga-silma-paistnud-kopu-vald-kais-taas-valjasoidul-seekord-ungaris
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4275099&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://pluss.postimees.ee/3310851/mois-jagab-vaarikuse-tunnet
http://tartu.postimees.ee/3309487/galerii-tammistu-mois-sarab-kui-prillikivi
https://monitooring.meedius.ee/portal.php?chm=view&action=view&news%5bid%5d=4652142&newstext%5bcls_language_id%5d=27&hash=7e674f892c85a4dd7c695dd187ee131b&id=2271
http://www.parnupostimees.ee/2966643/tostamaa-mois-ja-kool-veavad-uhist-vankrit/


 

 

 Sajandite krohvikorra alt koorunud iludus Mõisahäärberite ilu näeb Eestis mujalgi kui Tõstamaal, ent uhkeldada köögitüdrukute tuppa sisustatud 

kabinetiga, kus töölauda kannab 200aastane põrand, saab üksnes Tõstamaa keskkooli direktor Toomas Mitt. 

http://parnu.postimees.ee/2105343/sajandite-krohvikorra-alt-koorunud-iludus Pärnu Postimees (2004) 16. okt., lk. 8-9; Autor: Silvi Kanoshina 

 Tõstamaa ellujäämine sõltub koolist Kes Tõstamaal käies pole läbi astunud kohalikust koolist, võib kindel olla, et ei tea sellest põneva ajalooga 

väikesest Pärnumaa alevikust suurt midagi. http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/elu/tostamaa-ellujaamine-soltub-koolist?id=23960917 

Maaleht, 1406-2984. (2008) 16. okt., lk. 20-21; Autor: Ilmar Palli 

 Tõstamaa esitleb uuendatud mõisakooli Tänavu 200aastaseks saava Tõstamaa mõisa hoones asuv kool särab lõppeva remondi järel nõnda uhkelt kui 

need lossid-mõisad, kuhu teiste koolide õpilased klassiekskursioone korraldada tavatsevad. http://parnu.postimees.ee/2103099/tostamaa-esitleb-

uuendatud-moisakooli/peeter.raidla@parnupostimees.ee Pärnu Postimees (2004) 28. aug., lk. 1; Autor: Riina Kuru 

 Tõstamaa kool saab roosa kuue OÜ Vana Tallinna restauraatorid otsustasid, et Tõstamaa koolimaja põhitoon tuleb roosa, eenduvad seinakaunistused 

ja aknapõsed saavad valgeks, soklid kollaseks, aknalengid tumepruuniks ja katus pronksjaks. http://parnu.postimees.ee/2099257/tostamaa-kool-saab-

roosa-kuue Pärnu Postimees (2004) 3. juuni, lk. 5; Autor: Silvi Kanoshina 

 Tõstamaa kool uhkustab jahimaalinguis aulaga “Mõisa jahisaali maalinguisse ennistatud aulast ilusamat ei tea ma vähemalt saja kilomeetri 

raadiuses,” kinnitas Tõstamaa keskkooli direktor Toomas Mitt eile enne saali avamisüritust. http://parnu.postimees.ee/2344127/tostamaa-kool-uhkustab-

jahimaalinguis-aulaga/merili.nikkolo@parnupostimees.ee Pärnu Postimees (2001) 6. nov., lk. 7; Autor: Silvi Kanoshina 

 Tõstamaa koolimajas taastub mõisaaeg Mõisaajast pärit trepp Tõstamaa keskkooli korruste vahel, mis pimedavõitu fuajees kevadel veel valgena 

helendas, on nüüdseks omanäoliselt pruunilaiguline. Tumepruuni värvkatte on saanud vaid käsipuud, sest katmata poleks kaks sajandit vana puit sadade 

kätepaaride libistustele kaua vastu pannud. http://parnu.postimees.ee/2373463/tostamaa-koolimajas-taastub-moisaaeg/peeter.raidla@parnupostimees.ee 

Pärnu Postimees (2003) 5. sept., lk. 1, 5 : ill; Autor: Silvi Kanoshina 

 Tõstamaa koolis avanes uus laemaaling Tõstamaa koolimaja ennistamisega mõisaaja maalinguisse haaratud restaureerimisfirma Vana Tallinn kaks 

tööneidu kolisid äsja ühe klassitoa lae alt teise, tööd jätkub neile veel neljas ruumis. http://parnu.postimees.ee/2381669/tostamaa-koolis-avanes-uus-

laemaaling/merili.nikkolo@parnupostimees.ee Pärnu Postimees (2004) 23. märts, lk. 7 : ill; Autor: Silvi Kanoshina 

 Tõstamaa mõisa laemaalid puhastati krohvist Tõstamaa keskkooli hoones paljastus sellel suvel viimane laemaaling, mis pärit mõisa esimeste 

omanike Holsteinide ajast. http://parnu.postimees.ee/2340977/tostamaa-moisa-laemaalid-puhastati-

krohvist/peeter.raidla@parnupostimees.ee Pärnu Postimees (2001) 11. sept., lk. 6; Autor: Anu Jürisson 

 Õpetamise algusest Tõstamaal möödub 315 aastat Esimene maarahvakool alustas 1661. aastal Pärnu eeslinnas, järgmised koolid asutati koolmeistrite 

koolitaja Bengt Gottfried Forseliuse algatusel 1687. aastal Tõstamaal, Audrus, Saardes ja Pärnu-Jaagupis. 

http://parnu.postimees.ee/2369533/opetamise-algusest-tostamaal-moodub-315-aastat/peeter.raidla@parnupostimees.ee  

Pärnu Postimees; 30.05.2003;  

 Tõstamaa mõisas esietendub uus näidend ... - Menu menu.err.ee/.../tostamaa-moisas-esietendub-uus-naidend-skvottimine-voh... 

aug 2015 - Tõstamaa mõisas esietendub uus näidend "Skvottimine võhikutele"... mille Gerda Kordemets on kirjutanud spetsiaalselt Tõstamaa 

mõisas  ... 

 Tõstamaa ja Võidula mõis ootavad külastajaid 16.07.2016 http://m.postimees.ee/v2/section/1544/3766759 
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 Direktor Toomas Mitt hoiab fotoaparaati alati käeulatuses parnu.postimees.ee/3887181/direktor-toomas-mitt-hoiab-fotoaparaati... ... Direktor 

Toomas Mitt hoiab fotoaparaati alati käeulatuses 27.10.2016 

 Tõstamaal ühendab õpilasi roheline tekkel parnu.postimees.ee/3821535/tostamaal-uhendab-opilasi-roheline-tekkel Tõstamaal ühendab õpilasi 

roheline tekkel. Silvia Paluoja. 02.09.2016 

 

 

UUEMÕISA 

 http://online.le.ee/2015/07/17/juhtkiri-ridala-suured-plaanid/ 

 http://koolielu.ee/info/readnews/418864/uuemoisa-moisakool-voib-pohikooliks-kasvada 

 Uuemõisa rahvas kogub kooli toetuseks allkirju | Lääne Elu online.le.ee › Haridus 29. mai 2015 - Uuemõisa kandi rahvas teeb pöördumise Ridala 

vallavolikogule ja hakkas läinud nädalal koguma allkirju, et tehtaks korda Uuemõisa mõis, ... 

 

VANA-VIGALA 

 Jõulud Vana-Vigalas Lisaks sellele, et Gerd Kanter käis siin koolis ja Mark Soosaar väntas oma ainsa mängufilmi, on Raplamaa uhkus Vana-Vigala mõis 

koht, kus vaatamata värskele renoveerimisele endiselt kummitab. http://joulud.postimees.ee/2639934/joulud-vana-vigalas Postimees : Arter (2013) 21. dets., 

lk. 8-9; Autor: Verni Leivak 

 Imeilus mõisakool loodab tegevust jätkata Vana-Vigala Põhikool asub Raplamaal Vigala vallas, Vana-Vigala külas. Kooli teeb eriliseks see, et see on 

mõisakool, mis omakorda tähendab, et sellel on eriline aura. Seda on tundnud ka üks meie olümpiasangareid, Gerd Kanter, kes põhihariduse just siin 

omandas. Aurale lisandub aga ka salapära - suur ja vana maja, eks ole siin omajagu kummituselegende. http://eestielu.delfi.ee/raplamaa/elu/fotod-

imeilus-moisakool-loodab-tegevust-jatkata?id=63913267 EestiElu.ee – Raplamaa - 15.02.2012 - Autor: Tanel Saarmann 

 

VANA-VÕIDU 

 http://www.sakala.ajaleht.ee/3477619/vana-voidu-moisast-avastati-haruldased-seinamaalingud Sakala 21.01.2016 

 Räämas karjalaudast sai efektne koolimaja - Sakala - Uudised www.sakala.ajaleht.ee › Uudised 

15. mai 2015 - Viljandi kutseõppekeskusel sai valmis Vana-Võidu mõisa endistest karjalautadest ümber ehitatud korpus, kuhu kolivad üldaineklassid, ... 

 

VASTA 

 Aasta kokku muinsuskaitses | UudisNet www.uudisnet.com/item/200044_aasta-kokku-muinsuskaitses 

Lääne-Virumaal on nii palju mõisakomplekse, et oleks imelik, kui mõnel aastal üheski restaureerimistöid ei toimuks. Õnneks tehakse neid küllalt palju 

ja ... 

 Soomlased kiidavad mõisakooli hõngu Möödunud nädalal Vasta kooli külastanud Soome Karvia koolijuhid kiitsid vana mõisahoone kooliks sobivust 

ning kahetsesid, et Soome lapsed peavad moodsates karpides õppima.  ; Autor: Meelis Lainvoo 

http://parnu.postimees.ee/3887181/direktor-toomas-mitt-hoiab-fotoaparaati-alati-kaeeulatuses
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 Vasta koolile kingiti Knorringute vapp Läinud nädalal andsid Vasta mõisa omanike järeltulijad Hans Peter von Knorring ja Frank von Knorring Vasta 

mõisakoolile oma suguvõsavapi raamitud pildi. http://virumaateataja.postimees.ee/2318219/vasta-koolile-kingiti-knorringute-vapp Virumaa Teataja 

(2008) 3. juuni, lk. 3 : fot; Autor: NadezhdaWidder 

 Vasta mõisakooli projekt pälvis Norra fondi toetuse Hiljuti tuli Viru-Nigula vallavalitsusse teade, et Norra fond finantseerib Vasta mõisa-koolihoone 

ja algklasside maja renoveerimisprojekti. Paari aasta pärast saavad koolihooned uue ilme. http://virumaateataja.postimees.ee/2310587/vasta-moisakooli-

projekt-palvis-norra-fondi-toetuse Virumaa Teataja (2007) 6. dets., lk. 1 : foto; Autor: Marina Loštšina  

 Väikene Vasta mõisakool aina kasvab Kui paljudele koolidele teeb muret õpilaste arvu vähenemine, siis Vasta kooli on lapsi viimastel aastatel üha 

juurde tulnud. Sadakonna õpilasega koolis tunnevad end hästi nii lapsed kui õpetajad.  http://virumaateataja.postimees.ee/199343/vaikene-vasta-

moisakool-aina-kasvab Virumaa Teataja (2009) 11. dets., lk. 8 ; Autor: Eva Klaas 

 See sügis tuli Vasta koolis hoopis teisiti virumaateataja.postimees.ee/.../see...tuli-vasta-koolis-hoopis-teisitiSee sügis tuli Vasta koolis hoopis teisiti. 

Kristi Ehrlich. ... JAGA ARTIKLIT. 9. september 2016 

  

 

VATLA 

 Vatla mõisakool läheb tänavu suvel remonti Paarsada aastat tagasi ehitatud Vatla mõisa koolihoonet ja algklasside maja hakatakse tänavu suvel 

renoveerima. Loe lisaks... Virumaa Teataja 10.04.2008  

 Vatla mõis laguneb Hanila vallal pole eelarves raha, millega mõisakompleksi korda teha. Loe edasi...  

Lääne Elu, 23.08.14 00:00 

 Vatla mõisa kahhelahjud – kahekordne uus algus. Autorid Joosep Metslang, Artur Ümar Muinsuskaitse aastaraamat 2008, lk 56-57. 

http://muinas.ee/files/aastaraamat08.pdf 

 14. märtsil tähistatakse Eestis emakeelepäeva ja seda silmas pidades külastasime väikest Vatla Põhikooli, kus tänavu õpib vaid 13 õpilast. Vana 

mõisahoone ajalugu tutvustas kooli direktor Helju Viikmann. http://etv.err.ee/v/elusaated/maahommik/saated/9c4498bb-dc95-405f-b750-f6edc3911ca2 

 Vatla mõisa katus sai korda | Lääne Elu online.le.ee › Pealugu 8. jaan 2016 - Hanila vald lasi oma raha eest korda teha Vatla mõisa katuse, mis 

peaks nüüd vastu ... Katus sai valmis oktoobris ja selle tegi korda Resteh. 

 Hanila valla Vatla mõisa peahoone katus läheb remonti online.le.ee › Kultuur 27. juuni 2015 - Vatla on Läänemaa üks kaunimaid mõisakomplekse, 

aga vallal napib raha ... Hanila vallavalitsus laseb korda teha Vatla mõisa katuse kõige ... 

 

VODJA 

 

 Vodja mõisakool pälvis toetusraha Kultuuriminister Urve Tiidus kinnitas Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009-2014 mõisakoolide 

programmi komisjoni ettepanekul ligi 370 000 euro ulatuses toetuseid kaheksale Eesti mõisakoolile. Nende hulka mahtus ka Vodja mõisakool. Loe 

edasi...  Järva Teataja Online, 21.06.14 10:10  http://www.jt.ee/2835351/vodja-moisakool-palvis-toetusraha/  

 Eriliselt tavaline kool - «Järva Teataja» nuusi.ee/01218577 3. sept 2015 - «See on mu lemmikvaade,» ütleb Vodja kooli juhataja Riina Põldvee 

õpetajate toa aknast avanevale pildile osutades. Veidi eemal seisavad ... 
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 Lapsed otsisid üles esivanemate pärandvara02.12.2016 http://jarvateataja.postimees.ee/3932723/lapsed-otsisid-ueles-esivanemate-

paerandvara 

 

VOHNJA 

 

 Mõisakooli noorusiga: Vohnja lasteaed-algkool sai kahekümneseks Ligi kahesaja-aastane klassitsistlik, uhke sammastikuga mõisahoone on oma 

seinte vahel näinud mõndagi. Viimased 20 aastat on hoone olnud kasvukohaks ja haridustempliks Vohnja ja selle ümbruskonna lastele Eestielu.ee – 

Lääne- Virumaa - 23.10.2013 – Autor: Enn Mägand 

http://eestielu.delfi.ee/laanevirumaa/elu/moisakooli-noorusiga-vohnja-lasteaed-algkool-sai-kahekumneseks?id=66956478 

 USA sõjaväelased tegid Vohnja laste elu põnevamaks 01.07.2016 http://eestielu.delfi.ee/laanevirumaa/elu/usa-sojavaelased-tegid-vohnja-laste-elu-

ponevamaks?id=74958327 

 

VOLTVETI 

 Voltveti mõisa ballisaalis õpivad tudengid restaureerimist Voltveti mõisa ballisaal Tihemetsas on sellel nädalal Eesti, Soome ja Rootsi tudengite 

päralt, peo pidamise asemel teevad nad tõsist õppetööd, avardades muinsuskaitse ja restaureerimise valdkonnas erialateadmisi. Loe edasi... 

Pärnu Postimees, 06.09.13 Autor: Silvia Paluoja 

 Ministeerum toetab Voltveti mõisa maalingute restaureerimist  Kultuuriminister Urve Tiidus eraldas mõisakoolide renoveerimiseks ja 

mõisakoolides toimuvate ürituste tarbeks 138 719 eurot. Suurima toetuse, 43 582 eurot, sai Pärnumaa kutsehariduskeskus Volveti mõisa lae- ja 

seinamaalingute restaureerimiseks. Loe edasi...  Pärnu Postimees Online, 19.05.14 12:20  

http://www.parnupostimees.ee/2798664/ministeerum-toetab-voltveti-moisa-maalingute-restaureerimist/  

 Voltveti mõisa peahoone teel taassünnile. Autor  Nele Rent. Muinsuskaitse aastaraamat 2012, lk 31 http://muinas.ee/files/WEB2012.pdf 

 Maalingud Voltveti mõisas. Autor Hilkka Hiiop. Muinsuskaitse aastaraamat 2011, lk 62-65. http://muinas.ee/files/2011.pdf 

 http://www.parnupostimees.ee/3048285/voltveti-moisa-ballisaalis-avanevad-rosetid 

 Jüri Kuuskemaa räägib Voltveti mõisast 07.07.2016 http://m.postimees.ee/v2/section/1544/3756017 

 Eesti mõisate kontserdisari peatub Voltvetis 21.06.2016 http://parnu.postimees.ee/3739367/eesti-moisate-kontserdisari-peatub-voltvetis 

 

VÄÄNA 

 

 Vääna mõisakool saab miljon eurotEile külastas Vääna mõisakooli Norra Kuningriigi suursaadik Lise Kleven Grevstad, et tutvuda hoonega, mille 

taastamist toetavad Norra, Island ja Liechtenstein miljoni euroga. Loe lisaks...Harju Elu, 27.09.2013 Autor: Kristjan Terase 

 Vääna Mõisakooli läheb restaureerimisele - lapsed hakkavad õppima Muraste koolimajas Vääna mõisakool 2012. aastal tehtud aerofotol. Foto: 

Olavi Ruhno Loe edasi... EestiElu.ee, 15.04.14 17:48 http://eestielu.delfi.ee/eesti/harjumaa/harku/haridus/vaana-moisakooli-laheb-restaureerimisele-

lapsed-hakkavad-oppima-muraste-koolimajas.d?id=68444347  

 Vääna mõisas käivad restaureerimistööd - väärikas hoone saab uue, kuid algupärase väljanägemise 15. november 2014 14:15  
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 Mihkel Jürisson, Harku Valla Teataja http://eestielu.delfi.ee/harjumaa/elu/vaana-mois-kui-sarama-lihvitud-ajalooparl?id=72410803 09. september 

2015  

 Vääna mõisa tall-tõllakuur Harkus Betoon on plastiline, voolav ja hästi vormitav 20.03.2015 

 Võitjad ja kaotajad muinsuskaitses 2015 - Harju Elu www.harjuelu.ee/2015/12/5724/voitjad-ja-kaotajad-muinsuskaitses-2015/ 

30. dets 2015 - Silja Konsa ning ajaloolane Juhan Kilumets mullu suvel Suur-Pakri kiriku juures. Viimastel aastatel on pühakoda saanud aknad, katuse, 

uksed ... 

 Mõisakooli seinal lastetöid ei näe - Harju Elu www.harjuelu.ee/2015/11/5523/moisakooli-seinal-lastetoid-ei-nae/ 

20. nov 2015 - Esimesed andmed hariduse omandamisest Vääna ümbruses pärinevad aastast 1855. Vääna mõisakooli õpilased tajuvad, et õpivad 

erilises ... 

 Vääna Mõisakool alustab 1. septembril tõllakuuris — Harju ... www.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d...2.3&e...1... 28. aug 2015 - REMONT LÕPPEB 

SEPTEMBRI KESKPAIGAS. Vääna Mõisakool alustab 1. septembril tõllakuuris ? Möödunud aasta kevadel saadeti Harku ... 

 Anna Gerdruta von Stackelberg - mõisaproua, kes ehitas kooli eestielu.delfi.ee/.../anna-gerdruta-von-stackelberg-moisaproua-kes-ehitas-k... 

 Kallistusi tulvil kooliköök Ühel ilusal talvekuu päeval käis Pere ja Kodu koos Evelin Ilvesega Vääna mõisakoolis parima koolikoka tiitli võitnud 

Jaanika Risti õnnitlemas ja tema hääd suppi maitsmas. https://www.president.ee/images/stories/pdf/pjak-koolitoit-2012-01.pdf 

Allikas: Pere ja Kodu,(2012) jaan., lk. 45-47; Autor Evelin Ilves 

 Tordine kooli algus «Ikka torti, olgu see banaani või makraga,» kõlab Eesti parima koolitoiduga Vääna mõisakooli koka Jaanika Risti tarkusepäeva 

pidulaua retsept. http://pluss.postimees.ee/957996/tordine-kooli-algus Postimees : Arter (2012) 1. sept., lk. 12; Autor: Britt Rosen 

 Vääna mõisapargi hoolduskava nimetati Aasta Keskkonnateo ...https://www.harku.ee/.../vaana-moisapargi-hoolduskava-nimetati-aasta-

keskkonnateo-...25. jaan 2017  

 Maydell - meediapank.ee meediapank.ee/teema/maydell Kõnd kodu ja kooli piiril. 01.12.2016 00:00 Diivan  

 Kool meedias - Vääna Mõisakool www.vaanakool.edu.ee/kool-meedias Mõisahoone valmis, järg pargi käes. Harku Valla Teataja, 26.oktoober 2016.  

  

 

 

VÄÄTSA 

 

 Väätsa mõisa peahoone restaureerimisest. Autor Nele Rohtla. Muinsuskaitse aastaraamat 2011, lk 42-45. http://muinas.ee/files/2011.pdf 

 Jarno Laur: Väätsa kool on jätkusuutlik, kui teadustame ka väljaspool koduvalda kooli tugevaid külgi 1. Septembril soovisime ilusat haridustee 

algust seitsmele tublile lapsele, kes 1. klassi pidulikult vastu võeti. Õnnitlused ka õpetaja Viivika Leisile, kes uued õpilased oma klassijuhatajaliku hoole 

alla võttis. Ühtekokku käib Väätsa Põhikoolis sel õppeaastal 105 õpilast. http://eestielu.delfi.ee/jarvamaa/elu/jarno-laur-vaatsa-kool-on-

jatkusuutlik-kui-teadustame-ka-valjaspool-koduvalda-kooli-tugevaid-kulgi?id=66726543 Eestielu.ee – Järvamaa - 12.09.2013  

 Koolimaja hakkab inimestega suhtlema 21.05.2016 http://jarvateataja.postimees.ee/3702263/koolimaja-hakkab-inimestega-suhtlema 
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