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MTÜ Eru lahe Rannarahva Seltsi 2018. a tegevusaruanne 

MTÜ Eru lahe Rannarahva Selts asutati 16. jaanuaril 2005.a 

Seltsi eesmärk on kaasata Lahemaa rahvuspargi territooriumil , peamiselt Eru lahe ümber asuvate 

külade inimesi looduskeskkonna ja kultuuripärandi säilitamisele ja tutvustamisele. Korraldatakse Eru 

lahe ümbruse külade inimestele ja nendega koostöös ühiseid sündmusi ja projekte, mis toetavad Seltsi 

eesmärkide saavutamist, edendatakse loodusharidust ja kultuuripärandi tundmist ning säilitamist ja 

kaitset. 

Seltsi 2018.aasta tegevuse aluseks võeti Seltsi aastakoosoleku (20.01.18) otsus, mille järgi toimusid 

järgmised tegevused: 

I Eesti Vabariik 100 

Seda suursündmust aitas Selts tähistada Suurpea ja Vihasoo küladel. 

Suurpea küla 380 aastat. Külas märgiti seda tähtpäeva 23.07.2017. a. külarahvaga sadamakai 

juures ja 6. augustil 2017 külapäeval, mil paigaldati küla tutvustavale stendile tahvel EV 100 

Suurpeal. Stend valmis Seltsi eestvõttel ja KIK rahastusega projektis “Pärispea rannalooduse 

õpperadade infostendid”. 

EV 100 kingitus Vihasoos- vaatlustorn ja linnufotode näitus. EV 100 mälestusplaat anti üle 

laupäeval, 6. oktoobril 2018 -rahvusvahelisel linnuvaatluspäeval. Torni platvormi piirde 

sisekülgedele on seatud 40 ümmargust kleepsu, millel igal üks linnupilt. Nii linnupiltide 

väljapanek kui ka 2 aastat tagasi rajatud torn koos parkla ja infotahvliga on kingitus Eesti 

Vabariigile 100.sünnipäeva puhul. Torni rajas heategevuslikus korras firma Nordic Houses 

ning parkla Kuusalu vald .Kogu nimetatud töö eestvedajaks on olnud Eru lahe Rannarahva 

Selts. 

Vaatlused linnutornis aitavad linnuelu põhjalikumalt uurida, jälgida toimuvaid muutusi 

linnuriigis, mis omakorda peegeldavad meie elukeskkonna tervist. 

II Loodusretked ja-vaatlused rannalooduses (kokku osalejaid 438) 

Loodusretked toimuvad Pärispea poolsaare rannalooduse radadel ning vaatlused 

linnvaatlustornis Vihasoo rannaniidul. 

Toimusid: rahvusvahelised linnuvaatluspäevad (osalejaid 127), tutvumine rannaloodusega 

(osalejaid 121), Läänemere projekti (BSP) koolid täitsid BSP lindude ökoloogia ja 

rannikuvaatluste programme (osalejaid 50) ja Lahemaa looduse päev Palmses (osalejaid 140).  

III Kultuuripärandi aasta 2018 

Koostöö 1. Lahemaa rahvuspargi ja 2. kohalike kogukondadega 

1. Lahemaa rahvuspark 

Kultuuripärandi aastal olid põhiteemad: traditsioonilise elulaadi säilitamine ja 

tutvustamine rahvuspargis. Seminarid toimusid teemadel, nagu mere-ja tööstuspärand, 

purjetamine, karjakasvatus, rahvusmaastikud, rannakeel jt. Koguti andmeid 

lautrikohtade asupaikadest rannakülades. 
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Külastuse ja turismi arendamiseks on töös rahvusparki haarava turismi marsruutide 

välja töötamine ning märkimine interaktiivsele kaardile. 

Lähemalt uuel kaitsealasid ühendaval kodulehel /www.kaitsealad.ee/ 

2.Kohalikud kogukonnad. Koostöös Kolgaküla Seltsiga toimub Lahemaa turismimarsruudi 

väljatöötamine. Viinistul tähistati Viinistu rahvamaja 100. 

Tegevuskava aastaks 2019 

*Rahvusvaheline Läänemere projekt (BSP) 

 2019.aastal on BSP -Baltic Sea Projekti 30. sünnipäev. Selle sündmuse väärikaks tähistamiseks 

püütakse suurendada õpilaste osalust projekti programmides sellega, et igale programmile 

leiti riiklik koordinaator. Meie Selts juhib lindude ökoloogia programmi Eestis. Oleme asunud 

tihendama koostööd koolide ja EOÜ heade linnutundjate vahel, et tekiks üle-eestiline 

vaatlusvõrgustik. KIK rahastab 30-le linnuprogrammides osalevale õpilasele ja õpetajale 

õppepäevad Viinistul 26.-27.09.2019 

* Rannakülade juubelid 2019 Tammispea ja Turbuneeme 325, Pärispea 760.Turbuneeme 

kohta kavas voldiku väljaandmine. 

Tegevusaruande koostas: 

Linda Metsaorg, Seltsi juhatuse esimees 

/linda.metsaorg@mail.ee/ 

Tel 56 917 494 
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