
  

Kokkuvõte 

 

Kodukant Läänemaa ideereis Põhja-Iirimaale 

Millal: 16.-22.05.2019 

Kuhu: Põhja-Iirimaa, Antrim&Newtownabbey  

Vastuvõtja: GROW Antrim&Newtownabbey LAG, vastuvõtja tegevjuht Emma Stubbs 

 

Mai keskpaigas külastas Kodukant Läänemaa delegatsioon Põhja-Iirimaad eesmärgiga tutvuda ja saada 

innustust piirkonnas ellu viidud LEADER projektidest ning luua uusi koostöösidemeid Kodukant Läänemaa 

ja GROW Antrim&Newtownabbey liikmete vahel.  

Reisil tutvuti kaheksa LEADER toel teoks saanud projektiga, mille seas nii ettevõtluse kui 

kogukonnaprojektid. 

Whitehead´i Raudteemuuseum on ettevõtmine, mis on LEADER meetmest toetust saanud kolmel korral. 

Toetuste abil on endiste jooniste põhjal uuesti loodud Ekskursiooni jaam, kuhu rajati külaliste vastuvõtu 

ala, piletikassa ja kohvik. Toetust sai ka nii öelda Garaaži projekt, mille eesmärgiks oli luua töötav garaaž 

vedurite ja rongide taastamiseks ning parandamiseks kasutades seda osana külastuskeskusest. Kolmanda 

projekti toetuse abil taastati vana auruvedur, et saada see taas töökorda ja kasutuskõlblikuks 

ekskursioonide jaoks. 

Suurt rolli projektide õnnestumisel ja jätkuval edul mängib vabatahtlikkuse osakaal – kõik muuseumis 

töötavad giidid ja lukksepad töötavad vabatahtlikkuse alusel ja muuseumi juhtimisega tegeleb Iirimaa 

Raudtee Säilitamise Ühistu. 

Üks muljetavaldavamaid paikasid, mida grupiga külastati oli Broughshane’i küla, mis on saanud aastate 

jooksul palju toetusi, kuid kus kogukond ise aktiivselt, ja jällegi vabatahtlikkuse alusel, töötab selle nimel, 

et algatatud projektid oleksid jätkusuutlikud ning küla oleks finantsiliselt suutlik. On loodud mitu 

kogukonna haljasala, kasvuhoone ja taastatud vana veskihoone. Ühe märkimisväärse paigana on külas 

linnupark, kus võib kohata seitset liiki luikesid ja palju teisi linnuliike. Siingi käivad korrastamas ja linde 

toitmas vabatahtlikud. 



  
Veel väisati küla, kus LEADER toetuse abil oli loodud rekreatsiooni ala, kus tegevusi nii lastele kui ka 

täiskasvanutele.  Naaberkülas kasutati toetust, et ära hoida vana kiriku lagunemist ja viia läbi arheoloogilisi 

kaevamisi surnuaial. 

Doagh küla oli endise vabamüürlaste ordu hoones teinud vajalikke kohandusi kogukonna vajadustest 

lähtuvalt – loodud oli lastehoiu ruumid ja paigaldatud lift eakama elanikkonna ligipääsuks kogukonna 

ruumidele. 

Lisaks külade elavdamise meetmest toetust saanud projektidele sai delegatsioon tutvuda ka kolme 

ettevõtte ja kohaliku omavalitsuse hooneks kohandatud endise puuvilla vabriku hoonega. Hoone 

kompleksi on koondatud kohaliku omavalitsuse üksused, aga ka näiteks teater.  

Positiivse mulje jättis ettevõtete omavaheline koostöö, kes üksteise abil saavad pakkuda oma klientidele 

parimat teenuse kvaliteeti. Külastatud ettevõtete nimekirja kuulusid toitlustusasutus, majutus – ja spa-

teenuste pakkuja  ning rekreatsiooniteenuseid pakkuv ettevõte. Kuigi turistisilmale justkui tühermaal 

tegutsevad, on ettevõtted kõik väga edukad ja jalad alla saanud just tänu LEADER toetusele. 

Teisipäeval tutvustati grupile suuremahulist koostööprojekti, mille käigus rajatakse tõmbekeskus 

kohalikele ja turistidele. Keskus avatakse vaatega järvele ning on jalutuskäigu kaugusel Antrimi lossi 

aedadest. 

Lisaks külastas delegatsioon Põhja-Iirimaa suurimat põllumajandusmessi Balmoral Show´d, kus sai 

põhjaliku ülevaate Põhja-Iirimaa põhilisest elatusallikast. Messil olid esitletud üle 3500 looma, kelle seas 

erinevat tõugu lehmad, veised, kitsed, lambad, kanad ja küülikud. Toimus mitmesuguseid võistluseid nagu 

lambapügamine, pardiajamine, ratsavõistlused jpm. 

Õhtusel ajal toimusid diskussioonid kohaliku tegevusgrupi tegevmeeskonna ja juhatuse liikmetega, aga ka 

mitmete vabatahtlikega, kes ühel või teisel moel kogukonna tegevusse panustavad.  

Pühapäeva õhtul toimus reisigrupile seminar-arutelu Kodukant Läänemaa tegevussuundade ja LEADER 

teemadel. 
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LEADER projektijuht 


