Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse 11.06.2018 otsuse alusel on heaks kiidetud taotlused järgmiste meetmete osas:
Alameede 2.1: Kogukond
Projekti nimi

Lisaõppeprogramm Nissi
Trollidele

Vanaauto expositsioni
lisamterjalid

Laitse juuri otsimas

Taotleja nimi

Toetuse
summa

Projekti lühikirjeldus

Muusikaselts Nissi Trollid pakub piirkonna noortele muusikalist huviharidust. Noorte loovuse
arendamiseks ja pillimänguoskuse tõstmiseks on vaja õpet mitmekesistada ja huvitavamaks
muuta. Oleme täheldanud, et noorte teadlikkus piirkonna aja- ja kultuuriloost on madal.
Käesoleva projekti raames korraldatakse MTÜ Muusikaselts Nissi Trollid õpilastele 2 aasta
vältel 6 koolituspäeva/meistrikursust. Igal koolituspäeva viib läbi kogenud ja professionaalne
koolitaja, kes tutvustab õpilastele erinevaid instrumente ja koosmusitseerimise võimalusi.
Lisaks kohaliku puhkpillimuusika ajalugu, erinevate instrumentide hooldamist, materjale ja
valmistamist ning hooldamist. Lauluõpitoas näiteks lisaks hääleseadele, hingamisele ja laulja
meisterlikkuse arendamisele võtab koolitaja fookusesse ka meie piirkonna (endise Nissi
Muusikaselts Nissi
17 118.52 kihelkonna ja selle ümbruse) regilaulud ning mängitakse just selles kihelkonnas mängitud
Trollid
ajaloolisi laulumänge jne.
Igas kvartalis toimub üks meistrikursus/koolituspäev, mis arendab noorte pillimängijate loovust,
instrumendi käsitlemise ja koosmänguoskusi. Lisaks toimub 2 suvelaagrit, kus lisaks pilliõppele
tutvustatakse noortele Lääne-Harju piirkonna ajaloo- ja kultuurimälestisi (Padise mõis, Arvo
Pärdi keskus, Heliküla) ning piirkondlikku aja- ja kultuurilugu. Iga koolituspäeva ja suvelaagri
lõpus toimub avalik kontsert piirkonna elanikele. Esimeses laagris tuukse lavale lugu muistsest
juhtumist, mis juhtus Nissi kihelkonnas. Teises laagris võetakse fookusesse “Eesti autorid”,
tehakse koostööd Arvo Pärdi keskusega. Projekti lõppedes on tõusnud noorte pillimänguoskus
ning teadlikkus piirkonna ajaloost ja kultuurist.
Vanaauto põhiekspositisoon vajab lisaks masinatele ka siduvat ajaloolist ja faktilist ülevaadet,
mis asetab põhiekspositsiooni õigesse konteksti ja loob külastajale ning huvilistele tervikliku
MTÜ Spordiklubi
19 997.00 ülevaate. Põhiekspositsioon erinevate vanaautode näol on olemas aga väljapaneku ja siduva
LaitseRallyPark
materjali läbitöötamine on hetkel puudu. Projekti abil saaks katta kulud mis on seotud andmete
kogumise, süstematiseerimise, kujundamise ja vajalike materjalide tootmisega.
Projekt on mõeldud Laitse ja selle ümbruskonna kogukondliku identiteedi ja väärtuste
kinnistamiseks ning kohaliku sotsiaalse sidususe kasvatamiseks. Peamine probleem, millega
projekt tegeleb: kohalik kogukond ei tunne Laitse ajalugu, sellega seonduvaid legende ja
Mittetulundusühing
19 949.19 muistendeid. Projekti kaudu tutvustatakse kohalikele läbi ilmuva raamatu ja tasuta etenduste
Kalevipoja Kojutulek
Laitse ning ümbruskonna ajalugu. Kogukonnale esitatakse muistendeid näidendi vormis nii
lastele kui ka täiskasvanutele eraldi ja arutletakse koos, kuidas meie esivanemad elasid, millest
mõtlesid, milliseid väärtusi hindasid, mille üle rõõmustasid ja kurvastasid. Peale lastele mõeldud
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etendusi juhendab Tauno Kangro muistendite tegelaste modelleerimist skulptuuriks. Käeline
tegevus, mille tulemusel sünnib looming, tihendab seoseid Laitse legendide ja ajalooga. Projekti
tulemusel saab kogukond osa kodukoha pärandirikkusest, mis omakorda süvendab
identiteeditunnet, motivatsiooni kodukoha arendamiseks, uhkust Laitse ja koduvalla üle

Alameede 2.2: Elukeskkond
Projekti nimi

Taotleja nimi

Toetuse
summa

Projekti lühikirjeldus

Väke-Pakri
saare
päästevõimekuse
kasvatamise
projektiga
lahendatakse
saare
päästevõimekuse probleem, kus tulekahju korral ei eksisteeri võimekust sellega võidelda.
8298.40
Projekti raames soetatud tehnika võimaldab tulekahju kustutamist seni, kuni saabub mandrilt
abi.
Hoone, mis ehitati 1938.a kohaliku kogukonna ettevõtmisel Risti kihelkonna keskuseks ehk
kihelkonnamajaks, kuulub ühte kompleksi Risti kirikuga. Maja on aktiivses kogukondlikus
Risti kogudusemaja
kasutuses, ent selle küttesüsteem – kolm vana ahju – on oma aja ära elanud. Lagunevad ahjud
küttesüsteemi
EELK Risti Kogudus 59 326.62 on muutnud ajaloolise kogukonnakeskuse tuleohtlikuks. Projekti käigus ahjud lõhutakse ning
rekonstrueerimine
hoone viiakse üle maaküttele.
Projekti tulemusena saab vana ja väärikas kultuuriobjekt kaasaegse, kuluefektiivse
küttesüsteemi, mille ülalpidamine on jätkusuutlik ning kogukonnale jõukohane.
Rummu aherainemägi on Eestis ainulaadne maastikuelement, mis on tekkinud inimtegevuse
tulemusena aastatel 1938-1989. Ainus omataoline on ka mäe kõrval asuv Rummu karjäärijärv
koos vee alla jäänud ehitistega. Rummu aherainemäge ja karjäärijärve võib lugeda Eesti
Rummu aherainemäe
lähiajaloo üheks omapäraseimaks objektide koosluseks, mis väärib eksponeerimist nii Eesti
tähistamine, mäe esise
Sihtasutus Rummu
laiemale avalikkusele kui välismaailmale. Projekti tulemusena tähistatakse aherainemägi,
32 815.69
parkimisala ning jalakäijate Ettevõtlusala Arendus
paigutades maantee äärde teeviida ning sissepääsu lähedusse mäge, karjäärijärve ja endise
ala rajamine
vangla ajalugu tutvustavad infotahvlid. Külastajate turvalisuse tagamiseks koostatakse
ohutusjuhised territooriumi külastamiseks ning luuakse ohutu parkimisvõimalus. Lisaks
eraldatakse ala jalakäijatele, kuhu paigaldatakse pargipingid ja prügikastid, luues seeläbi
eeldused ala korrashoiuks ning puhkamisvõimaluse jalgsi liikujatele.
Klooga alevikus puuduvad mängualad nii väikelastele kui noorukitele. Mänguväljak on
Mänguväljakute rajamine
planeeritud heade looduslike tingimustega ning kohaliku kogukonna vajadusi arvestavasse
Lääne-Harju
Klooga ja Keila-Joa
27 865.40 asukohta. Mänguala asend igast suunast ligipääsetavas keskses asukohas loob eelduse ala
Vallavalitsus
puhkealadele
rohkearvuliseks kasutuseks laste poolt. Positiivne on, et mängula on avatud kortermajadele ja
teistele elamutele, tekib turvaline kontrollitav keskkond.
Väike-Pakri saarel
Mittetulundusühing
tulekahjuga võitlemise
Pakri Saarte
võimekuse suurendamine Kogukond
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Rummu Järve ujumiskoha
Rummu Järve
loomine ja rannaala
Puhkeala
avamine

Ellamaa Rahvamaja
tualettruumide ja esiku
renoveerimine

Ellamaa
Külaarenduskeskus

Keila-Joa alevikus on puudus turvalise ja arendava vaba aja veetmise taristu järele. Aleviku
kortermajade juurde on iga ühistu teinud hädavajalikud investeeringud lihtsamate mängualade
rajamiseks väikelastele – kiiged, liivakastid. Koretriühistustel puudub rahaline võimekus rajada
mänguväljak vanematele lastele, mis vastaks kõikidele turvareeglitele. Koostöös
koteriühistutega on vallavalitsus kokku leppinud detailplaneeringus ala , kuhu mänguväljak
sobib.
LHKK piirkonnas asub üks Eesti viimastel aastatel huviorbiiti tõusnud turismimagnet Rummu
karjäärijärv . See paik on saanud suure meediakajastuse Eestis ja ka välismaal ning köidab nii
kohalikke inimesi kui kaugemalt pärit turiste. Järve populaarsus aina kasvab ning viimastel
aastatel on seda külastada soovivate inimeste hulk märkimisväärne.
Hetkel aga ei ole järve ääres ühtegi korrastatud avalikku ujumis- ega puhkekohta. Inimesed
sõidavad järve äärde sellest hoolimata ning seejärel ekseldakse ümber karjääri otsides sobivaid
peatuspaikasid, hüpatakse vette ohtlikes kohtades, tekivad parkimis- ja prügiprobleemid, kuna
ei ole ühtset kohta, kuhu tulla.
Taotleja idee on rajada järve äärde avalik heakorrastatud rannaala, kus oleks võimalik
turvaliselt suplemas käia ning järve ääres aega veeta. Selle raames korrastatakse ala võsast
28 506.32
luues sinna ilus parkmets ning ujumiseks-suplemiseks-päevitamiseks rajatakse vastupidav ja
kvaliteetne 30 meetrit pikk ujumissild koos hüppetorniga. Arvestades Rummu karjääri eripära,
kus lauget rannaosa ei ole, siis sobib ujuvsild sinna eriti hästi. Sarnane lahendus on üle Eesti
mitmetes avalikes järvedel- näiteks Viljandi järv- ning sellised ujumiskohad on kõikjal väga
populaarsed. Võrreldes merega on järv ujutav terve suve (vesi on ühtlaselt soe). Rummu
ujumiskohast kujuneks kohalikele meeldiv kohtumis- ja ajaveetmispaik ning ka kaugematel
külalistel
oleks
turvaline
keskkond,
kuhu
tulla.
Arvestades , millise populaarsuse on Rummu karjäär viimastel aastatel saavutanud ning kui
armastatud on järv suvituskohana kohalike elanike seas juba praegu, prognoosime rannale
suurt menu ning usume, et see annab ka piirkonna turismivaldkonnale suure lisandväärtuse.
Ellamaa endine koolimaja ja nüüdne Külaarenduskeskus ehitati 1918 aastal Ellamaa
turbatööstuse töölistele ühiselamuks. 1930 aastal teostati ümberehitustööd ja hoones avati
6klassiline algkool, mis tegutses majas 1975 aastani. Pärast seda on hoones tegutsenud
rahvamaja ja raamatukogu. (vt. pikem ajalooline taust lisatud).
Hoone on remontivajavas seisus. Siseruume pole vahendite nappuse tõttu remonditud alates
18 900.40
1990 aastast. Alates 31.12.1997 on Ellamaa rahvamaja antud tasuta kasutamise lepingu alusel
MTÜ Ellamaa Külaarenduskeskuse kasutusse. Kui varasematel aastatel on õnnestunud hoone
osalise väljarentimisega eraisikutele teenida tulu administratiivsete kulude katmiseks, siis hetkel
ei ole ruumid enam atraktiivsed vaba aja veetmiseks. Kaasaegsete tingimuste tagamiseks on
vaja 100 aastase hoone renoveerimise I etapina taastada amortiseerunud tuulekoda ja esik,
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Pakri tuletorni ümbritsev
piirdeaed

Mittetulundusühing
Paldiski 360

Arhitektuurimälestise Hatu
mõisahoone keskküttele Valguspere MTÜ
viimine

kemmergud ehitada vesikäimlateks. 1930te algupära renoveerimiseks on vajalik nõukogude
aegsete viimistluste eemaldamine, sh.originaalsete uste puhastamine.
Pakri tuletorn, kui üks huvitavamaid Eesti mereajaloo objekte, vanimaid ja kõrgemaid tuletorne
5316.30 väärib kindlasti parendust ja arendust. Võtame Pakri poolsaarel asuva tuletorni välisimet, kui
üht Lääne-Harju valla visiitkaarti.
Ajaloolise Hatu mõisa poolkorruse ja teise korruse kõik kütteallikad (ahjud) on täielikult
hävinenud, säilinud on vaid mõned esimese korruse ahjud. Puuduliku ja ebaühtlase kütmise
ning müüridesse talletunud niiskuse tõttu on ohus ajalooliselt kogukonna keskuseks (kunagine
seltsimaja, kool, kultuurimaja, raamatukogu, kino) olnud arhtitektuurilise mälestise säilimine.
Projekti käigus luuakse stabiilne köetud kliima kogu hoones. Maaküttega keskküttesüsteem
paigaldatakse statsionaarselt ning kõik sellega seotud majasisesed ning maa-alused detailid on
selle lahutamatuks osaks.
Arvestades optimeeritud energia-, tööjõu- ja hoolduskulu ning välisilme spetsiifikat on maaküte
võrreldes muude kütteliikidega antud objekti jaoks majanduslikult ja esteetiliselt parim lahendus.
Projekti käigus paigaldatakse maasoojuskatlad, -trassid ning pumpla, ehitatakse välja kogu
62 896.77 hoone keskküttesüsteem, paigaldatakse radiaatorid ning poolkorruse põrandaküte.
Projekti tulemusena saab arhitektuurimälestis Hatu mõis hoonesse tervikuna stabiilse köetud
keskonna, mis hoiab ära hoonesse talletuva niiskuse ja sellest tekkiva hallituse ning kaasneva
müüride
lagunemise.
Projekti
elluviimise
tulemusena
on
oluliselt
paranenud
arhitektuurimälestise säilimiseks hädavajalik ühtlane ja stabiilne temperatuur ja madalam
niiskustase hoones tervikuna.
Samuti loob projekt järjepidevuse ja stabiilsuse Valguspere tegevustes. Projektiga kaasneb
võimalus võtta kasutusele ka need ruumid, kus on võimalik aastaringselt vastu võtta turiste nii
Eestist kui mujalt maailmast.
Valguspere eesmärk on tuua kokku kogukonda ja õhutada inimesi koos tegutsema, mõtlema ja
teadlikult elukvaliteeti tõstma läbi kogukondliku koostöö.
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