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Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse 05.06.2017 otsuse alusel on heaks kiidetud taotlused järgmiste meetmete osas:  

Alameede 2.1: Kogukond 

Projekti nimi  Taotleja nimi  Toetuse 
summa  Projekti lühikirjeldus  

Lääne-Harju 
sädeinimeste 
motiveerimise 
programm 
 

Ellamaa 
Loodusselts 9965,19 

Lääne-Harju Koostöökogu piirkonna ettevõtlike inimeste koostööprogramm mille tegevusena 
toimub 8 koolitust ja töötuba. Pikemat aega piirkonna aktiivseks sädeinimesteks pärjatud 
“vanad” leiavad kogukonna abiga  “uued” aktivistid, kes on nõus piirkonda panustama ja on 
end juba näidanud mõne teo ja saavutusega piirkonna heaks.  
“Vanade” sädeinimeste abiga ja uute kaasamisel korraldatakse töötoad igas Laäne-Harju 
Koostöökogu piirkonna vallas. Teemadeks kohaliku toidu töötuba, ravimtaimede töötuba, 
aianduse ja lilleseade töötuba, merekultuuri ja mereandide valmistamise töötuba. Lisaks 
töötubadele toimub Põhja-Eesti ettevõtlike külastamine ja lühikoolitustel osalemine Leader 
organisatsioonide-Arenduskoja ja Virumaa Koostöökojaga koostöös. Õppereis Ahvenamaale, 
kus külastatakse Leaderi kogukonna ja väikeettevõtlusprojekte. 

 

Alameede 2.2: Elukeskkond 

Projekti nimi  Taotleja nimi  Toetuse 
summa  Projekti lühikirjeldus  

Pakri tuletorni 
keldri 
(Muinsuskaitse 
reg.9499) 
korrastamine ja 
avamine 
avalikkusele 

Pakri Parun 
OÜ 20 810,00 

Kultuurmälestis Pakri tuletorni kelder on ehitatud 1850 ja vajab täielikku korrastamist. 
Külastajate turvalisuse tagamiseks peab rajama kõnniteed, sise- ja välisvalgustuse, taastama 
välisukse ja aia arhiivis olevate ajalooliste piltide järgi.  
Keldri seintele paigaldatakse valgustatud ajaloolisi pilte Paldiskist ja Pakri poolsaarest (leidub 
arhiivist) , et neid huvilistele eksponeerida. Projekti ehitajaks on valitud Ripuki OÜ kuna 
pakkumus oli teistest odavam ja pakkumuse vorm korrektselt täidetud. 

Vasalemma 
Madalseiklusraja 
rajamine 

Vasalemma 
Aedlinna Selts 9179,00 

Käesoleva projekti eesmärk on valmistada Vasalemma aleviku madalseiklusrada lastele 
vanuses 7-12. aastat. Asukohaks valiti Vasalemma alevikus maa-ala, mis asub valgustatud 
terviseraja kõrval. Lähedusse jääb populaarine supluskoht Tibula karjäär, rannavolleväljak, 
korvpalliplats, kardirada ja mänguväljak. Asukoht on kergesti ligipääsetav jalgsi ja kaugemalt 
uudistajad, saavad parkida auto kardirajale ning 100m jalutada rajani.  
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Madalseiklusrada koosneb 11 erinevast elemendist ja 9-st platformist, valikuga läbida rada 
lihtsalt või keskmise raskuse või kasutada raskemat rada. Seiklusraja lõpetab pikk 
trosslaskumine. Seiklusrada pakub kindlasti põnevust ja huvi pikemaks ajaks. Samuti arendab 
rada kasvava inimese kordinatsiooni, liikuvust kindlasti ka mõtlemisoskust. 
Seiklusrada ehitades järgitakse standardeid EN 15567-1 ja mänguväljaku standardeid EN 
1176-1:2008. Elemendid paigaldada puid vigastamata ning järgitakse Keskkonnaameti 
nõudeid. 

Karjaküla ja 
Lehola 
puhkealadele 
spordivahendite 
rajamine 

Keila 
Vallavalitsus 8868,96 

Piirkonnas on mõningased sportimisvõimalused olemas, kuid kohalikel noortel on soov 
tegeleda lisaks pallimängudele ka populaatse street workout treeninguga.  
Karjaküla alevikus on kavas jõukangide komplekt rajada vallale kuuluvale maaüksusele 
asfalteeritud korvpalliplatsi kõrvale. Leholas on kavas jõukangide komplekt rajada vallale 
kuuluvale maaüksusele olemasoleva ja kohalike poolt aktiivses kasutuses oleva jalgpalliplatsi 
kõrvale. 2016 aastal renoveeris kohalik külaselts Leholas olemasolevad jalgpalliväravad ja 
asendas võrgud uutega. Samuti on Karjakülas korvpalliplats juba praegu aktiivses kasutuses, 
sest asub küla keskel ning sinna on juba kohalike ettevõtlikkuse abil rajatud lisaks 
statsionaarne pinksilaud. 
Mõlemad platsid on Keila valla niitmisplaanis ja heakorrastatud.  
Pakkudes lastele ja noortele täiendavaid võimalusi vaba aja tegevusteks läbi spordi 
soodustame tervislike eluviiside harrastamist ka tulevikus. Kavandatav lahendus koondab 
sportimisvõimalused alevikes ning tekivad aastaringselt kasutatav puhke- ja spordiala, mis on 
atraktiivsem laiemale sihtgrupile.  

Padise küla 
mänguväljak 

Padise 
Vallavalitsus 17 839,80 Projekti toel valmib avalik mänguplats kuni 1-7aastastele lastele Padise küla keskuses. 

 


