Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse 03.12.2018 otsuse alusel on heaks kiidetud taotlused järgmiste meetmete osas:
Alameede 1.2: Tooted ja teenused
Projekti nimi

Taotleja nimi

Toetuse
summa

Golfimängu teenuse
AS Eesti Golfikeskus 42 100.86
kvaliteedi tõstmine

Rummu Järve
SUP-laudade
soetamine

Rummu Järve
Puhkeala MTÜ

16 415.40

Projekti lühikirjeldus
Golfimängu teenuse kvaliteet sõltub väga paljudest komponentidest. Käesoleva projekti käigus on
plaanis välja vahetada üks osa tänaseks vananenud tehnikast, mille hoolduskulud on muutunud
ebamõistlikult suureks.
Peale nende uute vahendite soetamist on võimalik tagada radade hooldus sellisel tasemel, et
golfimängu teenust võib mänguhuvilistele välja pakkuda kogu Baltikumi parimana. See soodustab
kindlasti ka Eestit külastavate golfituristide arvu suurenemist.
Golfituristid tutvuvad reeglina peale või enne mängimist kohaliku piirkonna vaatamisväärsustega ja
kasutavad erinevaid teenuseid. See omakorda suurendab kohalike ettevõtjate sissetulekuid ja tõstab
nende konkurentsivõimet.
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. Huvi järve vastu on aga suur, külalistele pakutav teenustevalik aga väike.
Taotleja idee on luua Rummu karjäärijärve äärde järve enda kohalik SUP-laudade laenutuspark, kus
oleksid sobivad lauad nii meestele, naistele kui ka suured lauad gruppidele ja perekondadele koos
kasutamiseks. Lisaks soetatakse vajalik lisavarustus, et laudade kasutamine oleks võimalikult
turvaline ja ilmastikust vähesõltuv (kalipsod, ohutusvestid, veekindlad kotid, turvanöörid).Pakkuma
hakatakse nii tunni- ja päevarenti üksikutele külastajatele kui organiseeritud veematkasid gruppidele,
lisaks on plaanis hakata pakkuma laudasid kasutades ka rühmatreeninguid ja meeskonnamänge.
Hea infrastruktuur teenuse pakkumiseks on taotlejal juba olemas (pidevalt areneva ranna- ja
puhkeala ning kõrval asuva puhkebaasi näol) ning samuti on kujunenud juba teatud klientuur.
Tegevuskoht on juba praegu väga tuntud, uue kohaliku teenuse lisamine oleks lisandväärtuseks
kohalikule piirkonnale tervikuna.
Taotleja pakub juba praegu veetegevuste punktis ujuvvahendeid, millega saavad külalised järvele
uudistama minna (kanuud, kummipaadid), kuid lisaks neile ilmnes möödunud suvel vajadus valikut
laiendada ning lisada ka SUP- laudade laenutamise võimalus. SUP- laudadega veekogude
avastamine on ülemaailmne trend, mis on saavutanud suure populaarsuse ning ei näita ka
jahenemise märke. Möödud suvel oli päringuid laudade rentimiseks palju- osaliselt saime külalistele
tellida selle teenuse pakkujad väljaspoolt (ostsime teenuse sisse peamiselt Tallinna
veespordiklubidelt), kuid paljud soovijad jäid ka ilma, kuna teenusepakkujatel olid kõik ajad juba
kinni broneeritud. Nimetatud teenuse järgi on nõudlus suur.
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Konkurentsivõime
tõstmine, teenuste
mitmekesistamine ja
KB Auto Eesti OÜ
töökeskkonna
parendamine

53 765.80

Gouda tüüpi (semihard) kitsejuustu ja Kernu Mõisa
vadakuvalgu
Juustukoda OÜ
spordijoogi tootmine

18 866.25

Trollide maja
renoveeritud
fassaad

MTÜ Muusikaselts
Nissi Trollid

96 068.73

Territooriumi
hoolduseadmete
projekt

Kallaste Turismitalu
OÜ

5042.40

Sanitaarruumide
rekonstruktsioon

OÜ Peetri Catering

18 807.48

Projekti käigus teostab maapiirkonnas tegutsev ettevõte teenuste arendamise ja töökeskkonna
parendamise eesmärgil investreeringuid masinatesse ja seadmetesse. Investeering aitab kaasa
tegevuspiirkonna konkurentsivõime tõusule, teenuste arvu kasvule, kulude optimeerimisele ja tagab
majandusliku jätkusuutlikkuse. Tänu projekti tegevustele tekib ettevõttel võimalus luua juurde
vähemalt 5 uut töökohta.
Projekti tulemusena on Lääne-Harju valda loodud uusi töökohti ja lisandunud on uus teenus –
veoautode raamivenitus, taastamine ja sirgendamine. Samuti uus raksetehnika reminsiteenuse
pakkuja. Seeläbi on kasvanud elabike ja ettevõtjate rahulolu kohalike toodete ja teenustega,
kasvanud on ettevõtete omavaheine koostöö ning ääremaal asuvate ettevõtjate ja eraisikute
võimalused on paranenud.
Käesoleva äriplaani raames on kavas kasutusele võtta kitsepiima väärtuslikud omadused ning läbi
väärindamise toota peamiste toodetena Gouda tüüpi poolkõvasid (semi-hard) 6-9 kuulise
laagerdumisajaga juuste ning sportlastele mõeldud valgujooke, mis põhinevad juustutootmise käigus
tekkival vadakul. Retsept töötatakse välja koostöös eraõigusliku teadus- ja arendusasutusega
BioCC OÜ. Arvatades juustu valmimiseks kuluvat aega, on spordijookide turustamine ka finantsiliselt
rahavoogude tasakaalustava „toimega“.
Tooteid müüakse perioodil 2019-2020 peamisel Eesti turul, juustutooteid restoranidele ja
vadakujooke spordiklubides ja treeningkohtades.
Peale toodete võimalikku tunnustamist Superior Taste Award konkursil 2020 (korraldaja
International Taste & Quality Institute, Brüssel), plaanime tooteid exportida Skandinaavia turgudele.
Tootmiseks sobilikud ruumid on olemas Kernu Mõisas.
Projekti toel plaanitakse remontida väsinud Ellamaa Elektrijaamaga ühte kompleksi kuuluv vana
inseneride maja fassaad. Käesoleval hetkel on hoone fassaad avariilises seisukorras, mis on
muutunud probleemseks seltsi senise järjepideva töö jätkamise ning huvihariduslike ja kultuuriliste
teenuste pakkumise. Hoone renoveerimise läbi pareneb Turba aleviku jaoks olulise hoone välisilme
taastamise läbi kohalik elukeskkond. Samuti võimaldab korrastatud hoone korraldada piirkonnas
senisest aktiivsemalt huvi- ja kultuurilisi ühistegevusi ning viia läbi erinevaid kultuurisündmusi. Et
hoone on arhitektuurselt väärtuslik objekt, saavutatakse projekti teostamisega ka olulise
arhitektuuriobjekti säilimine.
Kallaste Turismitalu ja Kalju-lava territoorium on projekti tulemusena hooldatum, tänu millele on
tõusnud kõigi pakutavate teenuste kvaliteet. Territooriumi järjepidev hooldamine aitab
külastuskeskkonna muuta ohutumaks nii suvel kui talvel. Uute seadmetega on tõusnus töö
efektiivsus. Järjepidev kvaliteet aitab kaasa piirkonna külastatavuse suurendamisele nii uute kui
korduvkülastajate näol.
Taverni Peetri Toll ajalooline hoone on samuti Paldiski linna turismi- ja kultuurikeskus, kus toimuvad
näitused, teatrietendused ja muud üritused. Käesoleva projekti raames on plaanis laiendada
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Avaliku objekti
Padise Kastell
sisehoovi
ta_navasillutiste
uuendamine

Cilli OÜ

18 095.74

sisseruume, kasutades osa olemasolevatest tühjadest ruumidest. Välja ehitatakse uued WC-d, mis
vastavad hoone ajaloolisele taustale, inva WC ja töötajate riietusruum koos dushikabini ja laoga.
Padise Kastelli hoone on restaureeritud kloostri kõrval asuvast sõiduhobusetallist. Hoone juurde
kuuluv sisehoov külgneb endise vallamaja, kohaliku poe ja turismipunktiga. Sisehoov on kõigi jaoks
avatud ja võib pidada oluliseks osaks asula ajaloolisest pärandist. Sisehoov on ehitatud sellisele
kujule 35 aastat tagasi ja on tänaseks täielikult amortiseerunud. Probleemiks on praegune
nõukogude aegne amortiseerunud tänavaplaat, mida on kohati puudu, olemas olevad on pragulised
ning pinnad vajunud. Projekt hõlmab praeguste amortiseerunud betoonist tänavaplaatide
asendamist uue tänavasillutiskiviga ning kõige selle juurde käivate vajalike töödega. Tulemuseks on
kaasaegsem ja hoolitsetud osa ajaloolises asulas populaarse
turismiobjekti Padise kloostri kõrval.

Alameede 2.1: Kogukond
Projekti nimi

Traditsioonid
viimistluses

Taotleja nimi

Mittetulundusühing
Savipere

Toetuse
summa

Projekti lühikirjeldus

7558.02

Seoses valdade ühinemisprotsessiga on kogukondadel suurenenud ebamugavustunne seoses
võimalikku (süveneva) ääremaastumisega. Valdaval osal Harjumaa äärealade inimestest on
töökohad elukohast kaugemal suuremates tõmbekeskustes. Kogukonna sotsiaalseid
kokkupuutepunkte tööst vabal ajal ei piisa kuna puuduvad ühisnimetajad.
Projektitegevused ning paigad on valitud avalikkuse huvi silmas pidades. Objektid, kus tegevusi läbi
viiakse on ühisruumi osad või lähipiirkonna sagedased kogunemisepaigad , et suurendada kohalikke
identiteeditunnet, külastajate huvi piirkonna vastu ning tõsta paiga omanäolisust. Tegevused
hõlmavad soost ja vanusest olenemata kogukonnaliikmete ühist pärandit - koolituste käigus
tutvutakse kohapealsete looduslike materjalidega, mustritega esiemade veimevakast ning meistrite
töövõtetega. Huvitatus sarnaste väärtuste suhtes liidab inimesi, oma kätetööna ja koos loodud
lahendused panevad ajahambale paremini vastu ning tugevnenud kogukonnatunne ärgitab uutele
algatustele.

Toetuse
summa

Projekti lühikirjeldus

Meede 3: Loode-Eesti
Projekti nimi

Taotleja nimi

Pakri Express

MTÜ Pakri Käsitöö ja
3835.26
Koduloo Koda

Käesoleva projekti raames on plaanis soetada ATV baasil elektrimootorsõiduk, et pakkuda
regulaarseid reisi- ja ekskursiooniteenuseid Pakri poolsaarel ja selle lähiümbruses.
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