Lääne-Harju Koostöökogu infoleht
Hea Lugeja!
Sa hoiad käes Lääne-Harju Koostöökogu teist infolehte. Loodame, et infoleht saab olema sisukas
„külaline“ ka tulevikus Su kodus. Selles infolehes leiavad kajastust järgmised teemad: kohe
avanev taotlusvoor ja uus infopäev enne seda,
suveseminar, sädeinimeste motivatsioonireis,
abikäsi korteriühistutele ning huvitavad ja juba
elluviidud projektid, mis on rahastust saanud
Leader meetmest.
Teine taotlusvoor 2010.a. on avanemas 12.mai
ning projektitaotlusi võetakse vastu kuni 21.mai.
Kõik vajalik taotlemiseks, on leitav www.vomentaga.ee kodulehelt. Oluline on hakata taotlust
kirjutama varakult, et kõik mis vajalik, saaks
taotlusesse sisse ning nõutavad kooskõlastused
ning load oleks juba taotlemise hetkel kaasas.
Samuti on hea mõte külastada enne taotluse sisse andmist Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK)
kontorit ja näidata koostatud taotlust meie kogenud nõustajatele. See tagab kindluse, et viimastel
päevadel ei pea hakkama olulisi muudatusi sisse
viima. Sellel korral oleme otsustanud taas korraldada ka infopäeva, mis toimub 08.mail Lepiku
Külalistemajas. See on ennekõike ikka meie taotlejate toetamiseks ning informeerimiseks. Uudse
lähenemisena on seekord ka praktiline projektikirjutamise koolitus, kus üheskoos tehakse läbi
projektikirjutamise keeruline protsess, mis tegelikkuses ei olegi nii keeruline. Tule kohale ja Sa
veendud selles ise!
Olen kohanud ja hindan kõrgelt meie piirkonna
sädeinimesi. Nad on toimekad ja tegusad ja sageli
ei saa nad päris täpselt ise ka aru, kui suure ja
olulise asjaga nad tegelevad ning milline mõju
neil piirkonna inimestele on. Selleks, et sädeinimesed ikka sädeleda jõuaksid ja samas ka uusi
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ning lennukaid ideid koguksid, kuulutame taas
välja sädeinimeste konkursi. Saades rohket tagasisidet sädeinimestelt, kel õnnestus osaleda
Austria reisil teame, et välisreis oli küll tore ja
motiveeriv, kuid soov on teisi sädeinimesi kohata
sagedamini ning ühiseid mõttetalguid saab edukalt pidada ka Eestimaa pinnal. Sellest tulenevalt
on motivatsioonireis sädeinimestele planeeritud
04-05.juuni ja reisi sihtmärk on Kesk-Eesti. Selleks, et tubli sädeinimeste 25-liikmeline grupp
kokku saaks, palume saata sädeinimese nime ja
põhjenduse, miks just tema peaks kuuluma sinna
gruppi, e-posti aadressile: info@vomentaga.ee
hiljemalt 21.maiks. Seejärel teeb LHKK juhatus
otsuse, kes neist esitatud sädeinimestest saavad
võimaluse motivatsioonireisil osaleda. Ole aktiivne ja esita oma kandidaat meile!
Eelmises infolehes oli juttu Keila valla liitumisest Lääne-Harju Koostöökoguga 2009.aastal.
Seoses sellega alustab LHKK juhatus Keila valla
tarbeks strateegia välja töötamist, mille raames
vaadatakse üle kogu piirkonnale kehtiv strateegia aastateks 2008 – 2013. Oluline on, et strateegia väljatöötamisel osaleb võimalikult suur hulk
kohapealseid aktiivseid ning tegusaid inimesi,
sest see strateegia on ennekõike ikka meie, siinsete elanike jaoks. Seepärast anname juba varakult teada, et LHKK korraldab suveseminari 0203.juuli, mille raames toimub üldkoosolek ning
lisaks erinevad töötoad piirkondliku strateegia
uuendamiseks. Lisainfo järgneb www.vomentaga.ee kodulehele maikuu jooksul.
Tegusat kevadet soovides,
Lilian Saage
LHKK juhatuse esimees

Rummu Järve Perepäev
2010
27. veebruaril 2010 toimus Vasalemma vallas
Rummu karjääri kaldal kogupereüritus “Rummu
Järve Perepäev”. Ürituse korraldajaks oli MTÜ
Rummu Karjäär, rahastamisel saadi abi Leader
meetme raames antavast toetusest. Talve oli olnud selleks ajaks juba pikka aega, aga seekord
juhtus nii, et ilmataat andis meile vahelduseks
ka sula ilma. Soojakraadid pakkusid lisaks lumele ka kahjuks järvejääle kuni 20cm vett ja
platsile natuke muda. See aga kedagi ei heidutanud ning kohale tuli arvestatav hulk inimesi.
Ürituse kava oli väga mitmekesine. Toimus kalapüügivõistlus, kuhu registreeris kokku 220
kalameest. Võistluse läbiviimisesse oli kaasatud
MTÜ Rummu Karjääri koostööpartner Kalale OÜ
meeskond, kes nädal varem korraldas ka Eesti
tuntuima kalapüügiürituse “Kuldkala 2010” .
Nende poolt olid parimatele kalameestele välja
pandud ka auhinnad kalapüügikaupluse “Kalale.ee” kinkekaartide näol, lisaks olid auhindadeks ka kalastustarvete pood BOBO poolt korralikud landid. Tore oli see, et paljud kalamehed
läksid jääle kogu perega. Noorim registreeritud
kalastaja oli 4 aastane, mitteametlikult võistlusel osaleja lausa 1,7 aastane.

Lastel, kes parasjagu isaga kala ei püüdnud,
oli võimalik terve ürituse vältel sõita saaniga ning ratsutada pisikese poniga. Vahvad
suksud olid pärit “Meie Talli Hobumaalimast”. Väga menukaks osutus laste seas ka
vibu- ning ammulaskmisvõistlus, kuhu tekkisid lausa pikad järjekorrad.Kõige pisemate
meeleheaks liikusid rahva seas ringi ka Suur
ja Väike Teletups, kes jagasid maiustusi ning
õhupalle. Samal ajal kalapüügivõistlusega
oli nii noortel kui ka vanadel võimalik tutvuda MTÜ Rummu Karjääri koostööpartneri
- sukeldumisklubi “Barrakuuda” tegevusega.
Tublid sukeldujad näitasid inimestele, kuidas
toimub talvine jääalune sukeldumine. Sellel
päeval oli nähtavus vees 60 m, mis on Eesti
veekogudes super tulemus.
MTÜ Rummu Karjääri üheks eesmärgiks on
kaasata üritustesse ka liikumispuuetega inimesi ning oli väga positiivne, et hoolimata
jahedast ilmast, võtsid üritusest osa ka viis
ratastoolis olevat inimest.

Võitjateks olid seekord:
- Andi Niin kelle saagiks oli suurim ahven
pikkusega 215mm ja auhinnaks 3000.- EEK’i
väärtuses kinkekaart ja BOBO poolt lant
- Sven Michelson kelle saagiks oli suurim särg
pikkusega 260mm ja auhinnaks 1000.- EEK’i
väärtuses kinkekaart ja BOBO poolt lant
- Toomas Tiru kelle saagiks oli väikseim kala
(ahven) pikkusega 99mm ja auhinnaks oli
500.- EEK’i väärtuses kinkekaart ja BOBO
poolt suurim lant
Märkimisväärne on veel see, et Andil oli samal päeval pulmaastapäev ja naine oli just
lapse sünnitanud. Tema sõnade järgi oli naine
saatnud ta võitma - see läks tal korda. Palju
õnne veelkord võitjatele!

Kalapüügivõistluse lõppedes astus lavale
õhtu peaesineja ansambel Hellad Velled ning
esimesed julged suundusid ka kohe tantsule.
Vaheaegadel lõbustas rahvast õhtujuht Jüri
Rumm, kes esitas mõned laulud ka omalt poolt
ning viis rahva seas läbi erinevaid võistlusmänge. Õhtu lõpetajaks ja üllatusesinejaks oli Eesti kroonimata diskokuningas Tõnu
“Jäälõhkuja” , kes esitas rahvale kokku ligi
tunniajase tantsukava kahes etteastes.
Kogu ürituse vältel pakuti inimestele kuuma
teed ning morssi. Eelroaks pakuti maitsvat
hernesuppi ning kalapüügivõistluse lõppedes
pandi särisema ka šašlõkk. Lastele jagati

rohkelt maiustusi. Kogu toitlustus ja tegevus
oli külastajatele tasuta.

See sai aga kiiresti lahendatud, autod kenasti
ühte ritta paigutatud ning pidu võis jätkuda.

Lõppkokkuvõtteks võib öelda, et kogu üritus
sujus pareminigi veel, kui oodatud. Üritust
käis uudistamas ligi 600 inimest, mis oli kõvasti rohkem, kui ennustati. 80 parkimiskohta,
mis sai ürituse tarbeks lumest lahti lükatud,
täitus esimese tunniga. Sellega seoses kerkis
esile ka ürituse ainus suurem probleem- saabuvad autod ummistasid Haapsalu maantee.

Täname kõiki osavõtjaid ning loodame teid
kohata ka tulevastel üritustel!

Saame kokku Puunal!
Änglema ja Vihterpalu külade piiril asuva Puuna Poe omanikena leidsime mõne aasta eest,
et selleks, et Harjumaa ääremaal „ellu jääda“,
tuleb panustada sellise küla- ja külastuskeskkonna loomisesse, kus tunneksid end hästi nii
kohalikud elanikud, ning mis samas meelitaks
ka möödasõitvaid turiste just meie piirkonnas
peatuma. 2009 aasta sügisel valmis Puuna Öömaja, mille algne idee pärineb aastakümnete
tagant, kui tollase Puuna Poe peremees Aleksander Paljasmaa külakaupluse ühes osas oli
samanimeline majutusasutus. Kuna piirkonnas
ei olnud sellist kohta, kus kohalikud elanikud
saaksid koos käia, otsustasime, et Puuna Öömaja
teenustevalik ei oleks suunatud ainult turistidele, vaid meelitaks ka kohalikke elanikke meie
majja tulema. Esimese algatusena alustasime
oktoobris 2009 külasauna teenusega- võimalus
on pea igal reede õhtul kokku tulla, saunas käia,
on võimalik mängida lauatennist või lihtsalt
oma paikkonna inimestega kokku saada.
Kuna hiljuti oli Lääne- Harju piirkonda moodustatud Leader tegevusgrupp, mis pakkus erinevaid
toetusmeetmeid, siis otsustasime ka oma mittetulundusühingu tegevusele toetusi taodelda.
Esimese taotluse esitasime Puuna Öömaja I korruse mööbli hankimiseks, mis osaliselt rahuldati.
Selle projekti raames toetati koosviibimissaalija köögimööbli hankimist. See projekt oli üheks
etapiks kogu maja valmimisel ning sisustamisel.
Lõppeesmärgina on valminud ning sisustatud
multifunktsionaalne hoone, mille ruume on võimalik kasutada erinevate kogukonnateenuste
pakkumisel kohaliku piirkonna elanikele, ette-

Marko Kaldre
MTÜ Rummu Karjäär

võtetele, organisatsioonidele. Lisaväärtust annab võimalus pakkuda ka majutusteenust, mis
omakorda meelitab piirkonda turiste.

Üheks tähtsaks osaks, nii kohalike elanike kui
turistide jaoks on külakeskuse ümbruse miljöö
ning kogu piirkonna üldine visuaalne heakord.
Teise projekti raames taotlesime toetust Puuna
Öömaja ümbruse haljastamiseks. Haljastustööd
on hetkel käimas ning loodetavasti on kõigil
huvilistel võimalus meie tegemisi ise oma silmaga vaatama tulla 26. juunil toimuval Puuna
Jaanisimmanil, mis ootab kõiki kohalikke elanikke ning külalisi üheskoos lustima. Tegemisi on nii suurtele kui väikestele ja tantsuks on
lubanud mängima tulla ansambel Kukerpillid.
Ka seda ettevõtmist toetatakse PRIA Leadermeetme raames.
Tahaksime oma kogemuse põhjal julgustada
meie paikkonna mittetulundusühinguid ning
ettevõtteid oma häid ideid realiseerima ning
selleks loodud toetusmeetmeid kasutama.
Kaili ja Priit Raudla
MTÜ Puuna Külaarendus

LEADER tuleb
korteriühistutele appi
Millist abi pakub LEADER kortermajadele?
Korterühistutele mõeldes on Lääne-Harju
Koostöökogul välja töötatud kolm tegevust,
kus korteriühistud saavad taotleda raha hoone
ümbruse heakorrastamiseks.
Meede 5 tegevus 1 – heakorratalgute toetamine. Toetatakse heakorrapäevade läbiviimist
ja koristusvahendite soetamist, s.h talguliste
toitlustamist, koristusjäätmete äravedu. Toetussumma 10 000 - 50 000.
Meede 5 tegevus 2 - jäätmekogumise parendamine. Toetatakse jäätmemajade ehitamist
ning prügikonteinerite aluste rajamist summas
10 000 - 25 000.
Meede 5 tegevus 3 - haljastamine ja heakorrastamine. Toetatakse haljastus ja heakorraprojektide elluviimist 50 000 - 300 000 krooni
ulatuses. Kompenseeritakse haljasalal asuvate
muruplatside ja kõnniteede rajamist, puude ja
põõsaste istutamist.
Hoone renoveerimist Leader meede ei võimalda.
Millest alustada?
Kõigepealt oleks mõistlik kokku kutsuda ühistu
koosolek ja leppida kokku tegevused, mille tarbeks toetust küsitakse.

Mis on tähtis projektitaotluse koostamisel?
Kindlasti tulla projekti taotluse nõustamisele ja
juba varakult - enne taotlusvooru avanemist.
Projekti tegevuste ajalise planeerimisega soovitame alustada peale PRIA poolset rahastamise otsust- seega mitte enne septembrit. Haljastusprojekti elluviimiseks peavad ühistul olema
projekti joonised või täpsed plaanid olenevalt
toetusest. Plaanidel kajastuv peab olema mõõdetav ja hiljem objektil kontrollitav.
Kui tegemist on rajatisega ehitusseaduse mõistes, siis on vajalik peale Leader rahastamisotsust taotleda vallavalitsusest ehitusluba.
Mis on oluline projekti elluviimisel ja toetusraha väljamaksmisel?
Enne töödega alustamist on ehitise puhul vajalik sõlmida leping teostatavate tööde kohta
ning hiljem ka tööde vastuvõtmise akt. Kõikide
investeeringute puhul on vaja jälgida, et soetatud vahend või ehitatud objekt säiliks vähemalt viis aastat. Hävimisel peab selle asendama
oma vahenditest.
Kui korraldate talgupäeva, on vajalik tasustamata töö tegemisest teavitada PRIAT neli tööpäeva ette. Peale tööde teostamist on vajalik
maksta vähemalt omaosaluse suurune summa
(10%) hankijale ning seejärel vormistada kuludeklaratsioon ning esitada PRIAsse koos nõutavate dokumentidega.

Kui ühistul on korteriomanike poolt kinnitatud
tegevuskava, on see suureks abiks.

Dokumentide läbivaatamiseks kulub 1-2 kuud.
Kui kõik on korras, siis maksab PRIA summa
teie arvelduskontole ja ühistu maksab 7 päeva
jooksul hankijale puuduva summa. Sellise rahastamise skeemi puhul ei pea pöörduma panga
poole laenu saamiseks.

Selgitada välja, kus asub korteriühistu territoorium ja millised on võimalused üldises (avalikus) kasutuses olevatel aladel heakorrastustööde teostamiseks.

Käes on kevad ning aeg on lahtiste silmadega
vaadata heakorda enda ümber. Tore kui saame
LEADER abiga oma koduümbrust kaunimaks
muuta.

Kontakt:
koduleht: www.vomentaga.ee
Tegevjuht: Lilian Saage, tel 524 5425
Koordinaator: Marje Suharov, tel 5330 4037
e-mail:info@vomentaga.ee

