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Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse 19.12.2016 otsuse alusel on heaks kiidetud taotlused järgmiste meetmete osas:  

Alameede 1.2: Ettevõtlikkus  

Projekti nimi  Taotleja nimi  Toetuse 
summa  Projekti lühikirjeldus  

MTÜ Lootuse 
Küla 
puidutööstuse 
kaasajastamine 

MTÜ Lootuse 
Küla 5490,00 

Lootuse Küla puidutööstuse näol on tegemist sotsiaalse ettevõtlusega. Selle eesmärk on 
alkohoholi- ja narkosõltlaste rehabilitatsiooni käigus kujundada neis tööharjumus ning õpetada 
tööeetikat. Toodetud kaubaaluste, konteinerite ja ehitusmaterjalide müügist saadud tulu 
kasutatakse rehabilitatsiooniteenuse jaoks vajalike kulude katteks. Antud projektiga 
taotletakse toetust saepuruimuri soetamiseks. Seade muudaks töö inimestele oluliselt 
ohutumaks. Samuti väheneks inimressursi vajadus ning tootmine muutuks efektiivsemaks. 
Saepuruimuri olemasolu korral muutuks tootmine keskkonnasäästlikumaks, kuna väheneks 
tõstukite kasutamise vajadus ja kütusekulu. Saepuruimuriga töötamisel ei oleks vaja enam 
mitmeid kordi päevas laouksi lahti teha, mille tulemusena väheneb ruumide soojuskadu ja 
küttekulu. Saepuru käsitsi teisaldamisele kulub palju aega, mida oleks võimalik ära kasutada 
efektiivsemalt. Selle tulemusena oleks saepuruimuri olemasolu korral tootmine 
keskkonnasäästlikum, ohutum ning efektiivsem. 

Katlamaja 
renoveerimine 

OÜ Peetri 
Catering 18 697,39 

Taverni Peetri Toll ajalooline hoone on samuti Paldiski linna turismi- ja kultuurikeskus, kus 
toimuvad näitused, teatrietendused ja muud üritused. Käesoleva projekti raames on plaanis 
renoveerida ehitise katlamaja, mis praegusel hetkel on avarii seisundis ja ei võimalda tagada 
siseruumides õdusat ja komfortset temperatuuri. 

Järve talu 
aktiivpuhkekesku
se Jõuluvana 
maja ehitustööde 
valmimine 

OÜ Feum 34 560,00 

Projekti tulemusel lõpetatakse poolikud ehitustööd ning valmib Jõuluvana maja. Ehitustööde 
aluseks on detailiderohke eriprojekt, mille teostuseks kasutatakse suures mahus kohapealseid 
naturaalseid materjale. Jõuluvana maja on erilise väljanägemise ning sisuelementidega soe ja 
ilmastikukindel Järve talu aktiivpuhkekeskuse peahoone, kus on võimalik tutvuda infoga 
olemasolevate teenuste osas, võõrustada gruppe (sh sporditegevuste instruktaaž, 
programmid, toitlustus) ja külastada detsembrikuus Jõuluvana Kustit. Projekt on III etapp 
Järve talu aktiivpuhkekeskuse väljaehitamise arendustegevuses. 

Lineaarse 
rektaalanduriga 
ultraheli CTS 
800 soetamine 

Triin Tohveri 
Hoburavi OÜ 3120,00 

Maapiirkonna mikro- ja väikeettevõtetel on tihti raske oma teenuste valikut laiendada, kuna 
teenuste sihtrühm on väike ja uute teenuste juurutamine nõuab suuri investeeringuid. 
Mikroettevõtetes puudub sageli ka vajalike oskustega personal, kes uudseid teenuseid 
pakkuda võiks. Triin Tohveri Hoburavi on mikroettevõte, kus seni on ainsaks täiskohaga 
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töötajaks olnud loomaarst Triin Tohver. Firmal on väljakujunenud kindel kliendibaas ja 
teenused, mida pakutakse. Et firma oleks ka edaspidi jätkusuutlik ja saaks areneda, on vaja 
laiendada teenuste valikut ja seeläbi kasvatada ka kliendibaasi. Ilma lisa tööjõuta ei ole see 
täna aga enam võimalik. Seetõttu alustab 18.11.2016 firmas osakohaga tööd teine loomaarst, 
Ingrid Pärg, kes hakkab pakkuma kahte uudset teenust: hobuste söödanõustamine ning 
reproduktsiooniteenused. Just reproduktsioonialaste teenuste pakkumiseks on firmal vaja 
soetada lineaarse rektaalanduriga kaasaskantav ultraheliseade, mille abil saab viia läbi 
kaasaegsetele nõuetele vastavaid uuringuid ja protseduure. 

Tammiku 
Plekikoda OÜ 
tootmispinna 
laiendamine 

Tammiku 
Plekikoda OÜ 10 661,00 

Tammiku Plekikoda OÜ  on tootmispinna kitsikus - osa tööpinke asuvad rendipinnal. 
Tootmispinna laienduse korral saab tööpingid tuua põhitootmise juurde, mille tulemusena jääb 
ära aja- ja transpordikulu erinevate tootmispindade vahel sõitmisel. Vajalikke 
tootmisoperatsioone saab teostada järjest samal pinnal. Lisaks asuvad samal tootmispinnal 
ettevõtte töötajad.  
Tootmispinna laienduse korral on võimalik vastu võtta uusi tellimusi mida saab olemasolevate 
tööpinkidega teostada. 

Mesila 
laiendamine ning 
laiendamiseks 
vajaliku inventari 
ning perede 
soetamine 

OÜ Polli Mõis 4751,04 

Lääne-Harjumaal tegutseb mitmeid mesinikke, kellest valdav enamus on hobimesinikud või 
väiketootjad. Levinud tooteks on mesi, mida kasutatakse omatarbeks, müüakse laatadel, läbi 
Keila OTT „otse tootjalt tarbijale“ võrgustiku või kokkuostjatele. Erinevaid meesegusid, 
elusmaterjali, tarvikuid ja mesindusalaseid teenuseid pakutakse LHKK piirkonnas väga vähe. 
OÜ Polli Mõis on Vasalemmas registreeritud kohalik ettevõte, kes alustas mesindusalast 
tegevust esmalt Viljandimaal asuvas Polli mõisas, kuid on laiendamas oma tegevust Lääne-
Harjumaale, et suurendada kohalike meetoodete sortimenti, pakkuda laia spektrit 
mesindusalaseid teenuseid ja tõsta piirkonna mesindussektori tuntust ja konkurentsivõimet 
tervikuna. Ettevõttel on selleks olemas vajalikud kogemused ja alginvesteeringud, kuid 
täiendavate tootmisvahendite soetamine aitab olulisel määral kaasa mesila laiendamisele 
Harjumaal. Puudus on ennekõike meie heitlikkusse kliimasse sobivatest EPS korpustarudest 
ja tugevatest, haiguskindlatest mesilasperedest. Projekti tulemusena hangitakse juurde 30 
Farrar-standardile vastavat korpustaru komplekti, 10 Farrar-standardile ja 10 Langstroth-
standardile vastavat idupere taru, 20 heade tunnustega mesilasperet, 20 Langstroth-
standardile vastavat tarukorpust uute mesilasperede pesakorpusteks, söödanõud perede 
järeleaitamiseks ja talviseks sissesöötmiseks ning kärjeraamide detailed ja kärjepõhjad. Farrar 
ja Langstroth korpuste hangitavate iduperetarude korpuste, hangitavate iduperetarude 
korpuste ja muu seotatava inventari valikul on lähtutud sellest, et nad on omavahel 
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kombineeritavad, mis tagab uuenduslike ja senisest efektiivsemate mesindusalaste võtete 
kasutamise Lääne-Harjumaale rajatavas mesilas. Lisaks hangitavatele peredele tehakse oma 
mesila materjalist projekti elluviimise aastal juurde maksimaalselt 10 iduperet, suurendades 
uute perede arvu meie Harjumaa mesilas vähemalt 30 pereni 2017. aasta jooksul. Perede  
arvukuse suurendamine aitab ettevõttel saavutada eesmärke, milleks on tootmisvõimsuse 
kasvatamine, uute toodete turuletoomine, tolmeldamiseteenuse ja rändmesinduse 
arendamine, renditarude pakkumine, perede paljundamine ja elusmaterjali pakkumine 
piirkonna mesinikele ning apiteraapia ja koolitustega seotud teenuste väljatöötamine. 

 

Alameede 2.1: Kogukond 

Projekti nimi  Taotleja nimi  Toetuse 
summa  Projekti lühikirjeldus  

Rahvarõivaste 
valmistamise 
kursus 

MTÜ Lahepere 
Kultuuriselts 9428,40 

Planeeritud kaheaastase rahvarõivaste valmistamise kursuse käigus antakse  ülevaade Eesti 
rahvarõivastest ja nendega seonduvatest traditsioonidest,  õpetatakse erinevaid rahvarõivaste 
valmistamise juures kasutatavaid tehnikaid.  
Koolituste vaheaegadel valmistatakse iseseisvalt rahvarõivaste erinevaid osi ja elemente 
koostöös teiste huvilistega, kes koolitusel osalejate piiratud arvu tõttu ise kursusele tulla ei 
saa.  
Kursusel osalejad saavad teadmised ja praktilised oskused rahvarõivaste valmistamise kohta 
ning igal osalejal valmib meelepärane Eesti rahvarõivakomplekt tunnustatud juhendajate käe 
all. Eelkõige on projekt suunatud Lääne-Harju piirkonna rahvarõivaste traditsiooni säilitamisele 
ja tutvustamisele laiemale avalikkusele.  
Koolituse käigus valmistab iga osaleja nii rahvarõivaste komplekti kui ka koostab kirjaliku töö 
konkreetse rahvarõivakomplekti kohta, milles kirjeldatakse nii rahvarõivakomplekti ajaloolist 
väljakujunemist kui antakse detailne kirjeldus komplekti materjalide ja valmistusprotsessi 
kohta koos mustrijooniste ja lõigetega.  
Koolituse lõpus korraldatakse rahvarõivaste näitus Harjumaa Maakonnaraamatukogu 
näitusesaalis, mille kaudu saab Lääne-Harju rahvarõivakultuuri tutvustada laiemale 
avalikkusele. Harju Maakonnaraamatukogu külastab igapäevaselt 250-300 külastajat. 
Valminud kirjalikud tööd antakse samuti üle Harju Maakonnaraamatukogule, kust siis iga 
soovija saab neid laenutada ja töö alusel enesele samasuguse rahvarõivakomplekti 
valmistada. 
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Alameede 2.2: Elukeskkond 

Projekti nimi  Taotleja nimi  Toetuse 
summa  Projekti lühikirjeldus  

Laulasmaa 
puhke- ja 
surfikeskus 

MTÜ 
Laulasmaa 
Surfiklubi 

9290,16 

Piirkonnas puudub aastaringselt kasutatav heakorrastatud ranna-ala ning keskus merespordi 
harrastajatele, seega on Laulasmaa Surfiklubi soov juba aktiivses kasutuses olev ranna-ala 
muuta läbi keskuse loomise atraktiivsemaks ning luua avalik puhke- ja surfikeskus. Hea ilma 
(tuule) korral kasutab rannas merespordi tegemise võimalust kuni 70 inimest, kes omakorda 
võiksid puhkealale kaasa võtta oma pere/lapsed, kellel oleks rannas tegemist.  
Kavandatav lahendus koondab olemasolevad osised tervikuks ning tekib aastaringselt 
kasutatav puhkeala, mis on atraktiivsem ühtlasi laiemale sihtgrupile. Laulasmaal on võimalik 
edaspidi harrastada meresporti (harrastada lohesurfi, aerusurfi, surfamist, ujuda ja supelda) 
aga spordikaugematel on võimalik kasutada ranna puhkeala osa, nautida imeilusat vaadet, 
mererannal jalutada-joosta, lastel mängida heakorrastatud alal. 

Hatu mõisa 
peaukse ja 
eeskoja akende 
taastamine ja 
paigaldus 

Valguspere 
MTÜ 25 504,20 

Valguspere MTÜ tegutseb peamiselt Hatu mõisas, korraldades ühistegevusi 
kogukonnaliikmetele lähemast ja kaugemast ümbruskonnast. Regulaarselt toimuvad 
joogatunnid, hiina võimlemise tunnid, kontserdid, filmivaatamised, loengud ja erinevad 
koolitused. Kõikide tegevuste eesmärk on tuua kokku kogukonda ja õhutada inimesi koos 
tegutsema, mõtlema ja teadlikult elukvaliteeti tõstma läbi vaimsuse ja kogukondliku koostöö. 
 
Kahjuks on ajaloolise Hatu mõisa peauks ning eeskoja aknad hävinenud ning avasid täidavad 
väga madalakvaliteedilised ajutised aknad ja uks, mis hetkel ei pea kinni sademeid ning ei 
mõju visuaalselt ajaloolise arhtitektuurilise mälestise vääriliselt. 
 
Projekti tulemusena saaks ajalooline arhitektuurimälestis Hatu mõis nendesse visiitkaardina 
toimivatesse avadesse hoone algupärast väljanägemist taastavad eeskoja aknad ning 
peaukse. Projekti elluviimise tulemusena on oluliselt parendatud arhitektuurimälestise 
välisilmet. Projekt loob järjepidevuse ja stabiilsuse organisatsiooni tegevustes ja ka osalejate 
harjumustes trennides, koolitustel ja ühistegevustes osaleda. 

 


