Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse 21.11.2017 otsuse alusel on heaks kiidetud taotlused järgmiste meetmete osas:
Alameede 2.1: Kogukond
Projekti nimi

Taotleja nimi

Toetuse
summa

Allika, Ruila,
Metsanurga ja
Muusika külade
õppe- ja
Mittetulunduskogemusreis
ühing Allika
5 986,80
ning jätkusuutlik Külaselts
arendustegevus
ühtse
piirkonnana

Projekti lühikirjeldus
Projekti eesmärk on tugevdada ühistööd piirkonnas (Allika, Metsanurga, Ruila, Muusika külad)
ja erinevate sektori organisatsioonidega.
Uues suures vallas (2017. aasta oktoobris ühinevad Saue linn ja vald ning Kernu ja Nissi vald
üheks omavalitsusüksuseks Saue vald) on endisel Kernu vallal oht jääda ääremaaks. Senine
külaseltside üksikuna tegutsemine on küll elavdanud kohalikku elu ja ühistegevust, kuid
suuremate plaanide elluviimiseks on nappinud inimesi, oskusi ja raha. Ka annab tunda, et
Tallinn tõmbekeskusena nõrgestab piirkonna identiteeti ning teadlikkust piirkonna ajaloost,
kultuurist ja loodusressurssidest. Piirkonna liidrite juurdekasv on vähene ja olemasolevad
“kohalikud vedurid” on väsinud.
Uuteks algatusteks vajavad kohalikud uut süsti. Kõige paremaks viisiks on ühine õppekogemusreis, kus õpitakse teineteist tundma, nähakse mil viisil elatakse ja töötatakse mujal
ning õpitakse teiste piirkondade parimast praktikast. Õppereis annab järgnevateks
ühistegvusteks hea tõuke. 2-päevane õppereis viib projektis osalejad (40 inimest) LõunaEestisse, et tutvuda säästva majandamise ja innovatsiooni, kogukondade ja võrgustike,
piirkondlike eripärade kasutamise, turismi-, kultuuri ja keskkonna teemade ning kohalike
toodete ja teenuste pakkumisega. Just kohaliku väikeettevõtluse ärgitamine ja toetamine
päästaks meie piirkonna “pealinnastumisest”. Käiakse turismimarsruudil Seto Külavüü,
külastatatakse Värskat, Obinitsat (ateljee-galerii, muuseum, külakeskus), Piusat, Nedsaja
külaseltsi, Räpina Loomemajanduskeskust. Tutvutakse kohalike tootjatega (mahlad, veined,
seebikoda).
Olles isiklikult tuttavad, tundes teiste külade probleeme ja arenguvajadusi koostatakse ühiselt
piirkonna arengukava (3 kohtumist). Arengukava koostamise juhtimiseks me välisabi ei vaja,
sest Allika külas endas ja ka naaberkülades on inimesi, kes on ala eksperdid. Arengukava on
oluline piirkonna vajaduste väljatoomiseks uues suures Saue vallas. Edasi jätkatakse
perioodiliselt kooskäimist kogemuste klubi vormis (3 kohtumist). See on vajalik jooksva info
vahetamiseks, sh info projektide taotlusvoorude avanemistest, ettepanekute ja arvamuste
esitamiseks kohalikule omavalitsusele, uute ühisprojektiideede väljatöötamiseks ja taotluste
koostamiseks. Arengutõukeks viime läbi ka 3 koolitust projektide koostamisest ja juhtimisest
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Elujõulisem
kogukond

ning ühisest koha- ja veebiturundusest. Vaja on laiendada inimeste ringi, kes oskavad ja
tahavad ühistegevusse panustada. Ikka napib neid, kel on projektide kirjutamise ja läbiviimise
oskuseid. Vaja on mõelda, kuidas pealinna lähiregioonina oma piirkonna “lugu” jutustada ja
seda ka oskuslikult müüa, kasutades kaasaegseid infotehnoloogia võimalusi.
Eeldatavad tulemused:
• Piirkonna elanikud - Allika küla ja tema naaberkülad, kohalikud ettevõtjad ja
vabaühendused on omavahel tuttavad ja teevad koostööd.
• Piirkonna organisatsioonides on tõusnud organiseerituse tase - aidatud on kaasa
naaberkülade külaseltside loomisele.
• Valminud on piirkonna arengukava.
• Kohalikud kogukonnad ja ettevõtjad on kaasatud arendustegevustesse, uute
ühisprojektide kavandamisse ning uute toodete ja teenuste loomisse.
• Kogukonnad tunnevad oma kodukohta, on uhked selle üle ja oskavad seda ka
“maailmale” müüa.
• Tekkinud on uus koostöö-ja arenduspiirkond, mis jätkab ühistegevust ka pärast projekti
lõppu.
Eesti inimesed on sageli stressis ja ülekoormatud. Tihti ollakse rahulolematud ümbritsevate
inimeste ja olude suhtes. Ka kogukonnaarengus nähakse eelkõige puudujääke ja kitsaskohti.
Inimeste ja ka kogukonna heaolu ning edukas toimimine algab iga indiviidi seesmisest
rahulolust ja õnnetundest. Rahulolu on otseselt seotud inimese vaimse ja füüsilise tervise
tasakaaluga. Vaimse ja füüsiline tasakaalu leidmine eeldab teadmisi ja kogemusi, oskust oma
keha ja meelega kooskõlas elada, leida sisemised ressursid ja kasvatada teadlikkust ning
Audevälja
juurutada harjumusi mis toetavad tervislikku elustiili.
Arenduskeskus 19 926,00
Käesoleva projekti raames viiakse projektiperioodi jooksul läbi 4 seminaripäeva ja 5 laagrit,
MTÜ
mille tulemusena omandavad kogukonnaliikmed lihtsaid ja praktilisi teadmisi ning oskusi,
kuidas ennetada füüsilist ja vaimset tasakaalutust, taastada head enesetunnet, suurendada
elujõulisust ning olla jätkuvalt vitaalne ja elurõõmus, ka ühiskonnale “kasulik” kodanik.
Et inspireerida ja inspireeruda, motiveerida ja motiveeruda, jagavad projekti meeskonna
liikmed projektiprotsessis saadud kogemusi Lääne-Harju koostöökogu piirkonna sädeinimeste
ja sädeorganisatsioonidega (näiteks Ott ja Matilda, Harju Loogiline jt).
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Alameede 1.2 Tooted ja teenused
Toetuse
Projekti nimi
Taotleja nimi
summa

Kalju-lava
ägedaimaks
suvelavaks
Põhja-Eestis!
(Kalju-lava
arenguprojekt)

Rummu järve
ujuvaluse
soetamine

Projekti lühikirjeldus

Projekti tulemusena on paranenud Kalju-lava tervikliku kontsertelamuse kvaliteet.
Täpsemalt on Kalju-laval nüüd olemas PA süsteem (helitehnika), mis sobib just Kalju-lava
erilise amfiteaterliku ehitusega ning Kalju-lavale sobiv video- ja valguslahendus. Sellest
tulenevalt ei ole Kallaste Turismitalu OÜ enam sõltuv rendifirmadest ja kõikidel toimuvatel
üritustel on ühtlaselt kvaliteetne heli ja visuaalne keskkond.
Tänu uutele köögiseadmetele ei ole Kalju-lava kohviku pool enam sõltuv talus toimuvatest
teistest üritustest, võimalik on toota piisavas koguses ja erinevaid küpsetisi ning uue tootena
Kallaste
on lisandunud talupitsa. Seeläbi on kohviku menüü hooaja vältel varieeruv ja külastajates
Turismitalu OÜ 23 566,36 veelgi positiivsemaid emotsioone tekitavam. Lisaks eelnevale on oluline ka mainida et uued
seadmed on oluliselt parandanud töötajate töötingimusi (töövahendeid) ja loonud uued
(hooajalised) töökohad.
Kolmanda ja teistest mitte vähem olulise aspektina on Kalju-laval nüüd olemas vajalik tehnika
värske, kvaliteetse ja uuendusliku sisu (video, heli ja pildimaterjal) tootmiseks. Tänu sellele ei
ole Kallaste Turismitalu OÜ enam vajaliku sisu tootmisel sõltuv teiste isikute seadmetest või
rendifirmast. Kallaste Turismitalu reklaammaterjalid on varasemast oluliselt sisukamad ja
uuenduslikud.
LHKK piirkonnas asub üks Eesti viimastel aastatel huviorbiiti tõusnud turismimagnet Rummu
karjäärijärv koos kaldaäärsete vaatamisväärsuste ja veealuse maailmaga. See paik on
saanud suure meediakajastuse Eestis ja ka välismaal ning köidab nii kodumaiseid kui
kaugemalt pärit turiste. Hetkel aga puuduvad võimalused järve piirkonnaga mugavalt,
organiseeritult ja ohutult tutvuda. Taotleja idee on luua uudse lahendusega turvaline
ilmastikukindel suuri gruppe mahutav ujuvalus, millega on võimalik hakata muuhulgas
Rummu Järv
korraldama ekskursioone Rummu karjäärijärvel ning mida saab seda kasutada ka omalaadse
32 982,00
OÜ
veepealse ruumina kõikvõimalike sündmuste läbiviimiseks (seminarid, koolitused, õpitoad,
muud koosviibimised). Väljasõitudel on plaanis kaasata giid, kes külastajatele jagab infot koha
tekkimise
ja
vangla
ajaloo
kohta.
Sõiduvälisel ajal hakkab ujuvalus olema ankurdatud kaldasse. Aluse ruumidele on planeeritud
läbipaistvad seinad, mis annab lisaks veepealsele asukohale ka erakordse avaruse efekti.
Küttesüsteem
võimaldab
alust
kasutada
ka
jahedamal
hooajal
Alusele on planeeritud ka kiosk, et külalistele pakkuda lisateenuseid (suupisteid, snäkke,
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jäätist, karastavaid jooke). Samalaadne toode (küll ainult sõiduvahendina, mitte ka
koosviibimisruumina, nagu meil plaanis )on hetkel olemas Lõuna – Eestis Taevaskojas ning
sealse jõelaeva Lonny külastatavus on suur. Arvestades , millise populaarsuse on Rummu
karjäär viimastel aastatel saavutanud ning kui suur on inimeste huvi piirkonna vastu juba
praegu, prognoosime ka Rummu ujuvalusele suurt menu ning usume, et see annab piirkonna
turismivaldkonnale suure lisandväärtuse.
Pelletikatla
Lossi tänane 80kW pelletikatel ei suuda talvekülmadega kütta soklikorrusel asuvat saunakompleksi.
paigaldamine
Soklikorrusel ootab väljaehitamist 3 majutustuba. Pelletikatla paigaldamisega ning uute majutustubade
ning
väljaehitamisega saame pakkuda oma klientidele talveperioodil saunakompleksi kasutamist
Laitse Loss OÜ 22 750,00
majutusruumide
hädavajaliku lisateenusena ning pakkuda klientidele võimalust rohkem majutujaid vastu võtta. Samuti
ehitamine Laitse
saame igal nädalal võtta juurde 8 Mõrvamüsteeriumil osalejat.
lossi
Laitse loss saab liikuda Mõrvamüsteeriumiga eksporditurule Soome ja Peterburi.
Matka ja vabaaja
Lisame matka ja vabaaja infokeskuse lisaväärtusi, et külastajatel oleks mugav ja hea alustada
Matk OÜ
5 400,00
keskuse inventar
matka, teha vahepeatus või lõpetada matk hubases ja keskonnas
Käesoleva projekti eesmärgiks on soetada uued muusika õppevahendid, parendamaks
Uute
MTÜ
piirkonna muusikahuvihariduse andmist. Olemasolevad muusika õppevahendid on hetkel
õppevahendite Muusikaselts 3 417,00
täielikult amortiseerunud ning ei võimalda jätkusuutlikkult huvihariduse andmisega jätkata.
soetamine
Nissi Trollid
Soetatakse järgmised vahendid: akustiline klaver, 10 trianglit, 10 võrutrummi.
Lääne-Harjumaal tegutsevatest mesinikest valdav enamus on hobimesinikud ja väiketootjad,
kellel endal puuduvad töövahendid ja võimalused mesindusinventari valmistamiseks.
Piirkonnas ei tegutse ühtegi puiduettevõtet, mis valmistaks traditsioonilisi mesitarusid,
standarditele vastavaid tarukorpuseid, raame ja teisi puidust detaile, mille olemasolu ja pidev
uuendamine on jätkusuutliku mesinduse aluseks. Tõusvaks trendiks on muutumas
Tootmisruumi
mahetoomine, mille eeltingimuseks on puidust tarude ja keskkonnasäästlike mesindusvõtete
energiatõhususe
kasutamine. Selle vajaduse rahuldamiseks on asutatud Taruvabrik OÜ, mis on tegevustes
parendamine ja
7 500,85 keskendubki eelkirjeldatud nõuetele vastava puidust mesindusinventari tootmisele.
tootmisvõimekus Taruvabrik OÜ
e kasvatamine
Tootmisvõimsuse suurendamiseks ja kiireks arneguks on ettevõttel vajalik parandada
töötingimusi.
Töökojal puuduvad tänapäevastele nõuetele vastavad soojapidavad uksed, ruumi kütmine on
võimalik ainult elektriradiaatroite või soojapuhuritega. Kuna hoone asub Vasalemma aleviku
miljööväärtuslikul alal, on uute avatäidete paigaldamisel oluline lähtuda miljöösse sobituvatest
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Tarutreileri
seotamine
OÜ Polli Mõis
rändmesinduste
enuse
osutamiseks

3 015,85

lahendustest, mis ei võimalda töökojale paigaldada hinnalt soodsamaid, kuid keskkonda
mittesobivaid uksi ja aknaid. Tootmisruumi aknad renoveerib ettevõte oma kuludega (uued
siseaknad on soetatud, välimised taastatakse), kuid uste vahetamiseks vahendeid napib hiljuti
tegevust alustanud ettevõttel vahendeid. Energiatõhususe tõstmiseks on otstarbekas
paigaldada töökoja seinale õhksoojuspumo, mis vähendab küttekulusid 3-4 korda.
Tarude värvimimiseks on seni olnud kasutusel 24-liitrine compressor ja madal õhusurvel
töötav värvipüstol, mis oma madala tootlikkuse ja sellest tuleneva ebaühtlase katmisvõime
poolest ei suuda rahuldada klientide vajadusi. Suurema tootlikkusega kompressor võimaldab
klientidele pakkuda kiireid personaalseid lahendusi tarude värvimisel. Toodangu
valmistamiseks ostettakse toormaterjal puiduettevõtetest, mis sagely pakuvad norme ületava
niiskusesisaldusega puitu. Toores materjal tuleb ladustada ja kuivatada nii, et töökoja ja
valmistoodangu niiskustase seeläbi ei suureneks. Niiskusekoguja aitab hoida tootmisruumis
stabiilset niiskusetaset, mis ei kahjusta täpsesse mõõtu lõigatud valmistoodangut ega hinnalist
seadmeparki. Suurem freesiterade valik võimaldab paremini kata klientide personaalseid
vajadusi ja laiendada tootevalikut.
Lääne-Harjumaal tegutseb mitmeid mesinikke, kellest valdav enamus on hobimesinikud või
väiketootjad. Levinud tooteks on mesi, mida kasutatakse omatarbeks, müüakse laatadel, läbi
OTT „otse tootjalt tarbijale“ võrgustiku või kokkuostjatele. Erinevaid mesindusalaseid
teenuseid, näiteks tolmeldusteenust, pakutakse LHKK piirkonnas väga vähe. Seoses raskete,
sagedaseks transpordiks mittekohandatud tarude kasutamisega võib meesaak ühe taru kohta
jääda väheseks, kuna sõltutakse konkreetse piirkonn meetaimede õitsemisajast. OÜ Polli
Mõis on Vasalemmas registreeritud kohalik ettevõte, kes alustas mesindusalast tegevust
esmalt Viljandimaal asuvas Polli mõisas, kuid on laiendanud oma tegevust Lääne-Harjumaale,
et suurendada kohalike meetoodete sortimenti, pakkuda laia spektrit mesindusalaseid
teenuseid ja tõsta piirkonna mesindussektori tuntust ja konkurentsivõimet tervikuna. Ettevõttel
on olemas vajalikud kogemused ja alginvesteeringud, kuid täiendavate tootmisvahendite
soetamine aitab olulisel määral kaasa tootlikkuse kasvule ja teenuste valiku suurendamisele
Harjumaal. Ettevõtte arengut takistab rändmesinduseks ja tolmeldusteenuse pakkumiseks
sobiva tarutreileri puudumine (koos sobivate lisatarvikute ja taruraamidega). Projekti
tulemusena hangitakse 1 spetsiaalne tarutreilerikomplekt ning 4 tarude alusraami; ühele
alusraamile saab paigutada 10-12 taru, mis jäävad koos alusraamiga korjealale.
Treilerikomplekt koos tarude alusraamide süsteemiga võimaldab tarusid hõlpsasti ümber
paigutada ning pakkuda seeläbi võimalikult paljudele piirkonna põllumeestele ja aiapidajatele
Ranna 8, Vasalemma
Harjumaa 76101 Eesti
Tel 60 87 833
info@vomentaga.ee
www.vomentaga.ee

efektiivset tolmeldusteenust, mobiilsus aitab vähendada taimekaitsevahendite kasutamisest
tingitud mesilaste mürgistuse ja hukkumise riski, kuna tarud on võimalik ohutsoonist kiiresti
evakueerida. Treileri hankimine aitab ettevõttel saavutada äriplaanis seatud eesmärke, milleks
on uute teenuste pakkumine piirkonnas ja meesaagi suurendamine mesilastele sobivate
korjemaade kasutuselevõtmise läbi. Treileri lisavarustuses olevad küljed ja tent võimaldavad
treilerit kasutada ka muu mesindusinventari või valmistoodangu transportimiseks. Projekti abil
soetatud 10 roostevabast terasest selitus- ja säilitusnõud tagavad mee puhtuse ja kvaliteedi
vurritamisest kuni pakendamiseni vastavalt toiduainete käitlemise nõuetele ning on tingitud
ettevõtte tootmismahu kasvust.
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