
 

LEADER 2014+ ümarlaud 

Memo 11.10.2012 

 
Osalejad:  
Vaido Romulus LHKK juhatuse esimees, Kaie Saar Nissi humanitaarnõunik, Annely Ajaots Nissi Vallavolikogu 
esimees, Peedo Kessel Nissi vallavanem, Kaido Allan Lainurm LHKK strateegiatöörühma juht, Kerli Lambing 
Vasalemma keskkonnaspetsialist, Mart Mets Vasalemma vallavanem, Erki Pratka Padise abivallavanem-
maanõunik, Leemet Vaikmaa Padise vallavanem, Enn Karu Kernu vallavanem, Hannes Orgse Kernu 
abivallavanem, Rafael Milerman LHKK juhatuse liige, strateegiatöörühma liige, Kadri Tillemann Nissi 
Vallavolikogu esimees. 
 
 
Kohtumise päevakava:  
 
17.00-17.10 –Avasõnad, Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimees- Vaido Romulus 
17.10-17.30 –Vasalemma valla arengukava- Mart Mets, Kerli Lambing.  
17.30- 17.50-Nissi valla arengukava- Peedo Kessel, Kaie Saar 
17.50-18.10- Kernu valla arengukava- Enn Karu, Hannes Orgse 
18.10-18.30- Keila valla arengukava- Kert Jalakas, Anneli Sert, Kadri Tillemann 
18.30-18.50- Padise valla arengukava- Leemet Vaikmaa, Erkki Pratka 
 
Lääne-Harju Koostöökogu on valmistamas ette organisatsiooni pikemaajalist strateegiat. LHKK suurimaks 
sooviks on kaasa aidata valdade üldisele arengule ning ettevõtlikkuse toetamisele regioonis. Lisaks Leader 
projektide rahastamisele, on LHKK kavas rakendada alternatiivseid meetmeid piirkonna arendamiseks ning pikas 
perspektiivis kujuneda üheks olulisemaks kompetentsikeskuseks oma partneritele.  
Teemad mille üle arutleti: 
 
 
1. Millised on valdade arengukavadest tulenevad tegevused ja planeeritavad investeeringud lähimaks 5 
aastaks?  
2. Milliseid meetmeid vajate arengukavade elluviimiseks? 
3. Millised ootused on Lääne-Harju Koostöökogule?  
4. Kas ja milliseid tegevusi saaks 5 valda ühiselt teha? 
 
Vasalemma vald: Mart Mets 
1. Investeeringute kava on kooskõlas teiste omavalituste põhimõtete ja ehk ka LEADER põhimõtetega. Koolide- 
ja lasteaedade investeeringutega tegeleb vald ise. 
Oluline oleks koostöös arendada kergliiklusteede võrgustikku, mis ühendaks LHKK tegevuspiirkonna valdasid 
Mõisad ja ühiskondlikud asutused (mõisakoolid) turismimagnetid nt mõisapargid, staadionid, spordirajatised- 
objektide renoveerimise kava. Mänguväljakute ehitamine avalikuks kasutamiseks, nt rulapark. Valla 
tegevuskavas on planeeritud tihedam koostöö mittetulundussektoriga, nt koolituste korraldamine. 
Ettepanekud meetmete planeerimisel: 
Ajalooliste objektide parendamine ja restaureerimine (muinsuskaitse objektid), kultuuripärandi säilitamine. 
Senised meetmed soosivad mittetulundusühingute tegevust, toetust vajavad ka ettevõtjad. 
 



 
Ootused LHKKle 
1. Töögruppide tulemuslikkus 
2. LHKK kui kompetentsikeskus? – koostöö tõhustamine mittetulundusühingute vahel. Abi projektitaotluste 
koostamisel ja vahendite leidmisel, rohkem inimestele lähemale. 
 
Nissi vald: Peedo Kessel 
Investeeringute märksõnad. 
MTÜde osa suurem tähtsus ning valdkonnad: 
1. Vaba aeg, kultuur ja sport 
2. ürituste sarjad, ürituste sissetoomine valda 
3. noorte töölaagrid, malev 
4. huviarendus 
Parendamist vajavad bussiootepaviljonid, külasildid. 
 
Ootused LHKKle, ettevõtlikkuse ja ettevõtluse kasvu toetamine 
Ühisprojektiideed- ühistranspordiliikluse projekt, apteekide ja külakaupluste toetamine. 
Ettevõtluses pöörata enam tähelepanu ühenduste loomisesse ja ühistegevuse arendamisse. 
 
Viie valla koostöö: probleemiks hoolekandeasutused ja-teenused. Elanikkond vananeb. 
Muuta piirkond atraktiivsemaks ning soodustada läbi tööhõive kasvu elanikkonna arvu.  
 
Kernu vald: Hannes Orgse 
 
Plaanid investeeringute ja tegevuste osas:  
Riigitasandi tegevus ja tegevusetus võib olla üks suurimaid mõjureid, kuidas piirkonnas arengud toimivad. 
1.Suurem roll anda kodanikeühendustele ostes teenuseid. Oluline on suurendada kaasatute hulka. 
2. Raamatukogu töö ümberkorraldamine. 
3. Ametnike omavaheline koostöö ja ametite ühendamine 
4. spordi ja kultuuritegevuste toetamine, lastehoiu arendamine 
5. Pikemaajalised projektid: teenuste väljaarendamine- sotsiaal, nõustamis- ja lastehoiuteenus. 
 
Ootused LHKKle 
1. Ühisprojektide algatamine ja teistest fondidest vahendite taotlemine. 
2. Kaaluda LEADER meetmete puhul ühele taotlejale taotletavate vahendite ülempiiri seadmist. 
3. Valdade Spordipäev traditsiooniliseks ürituseks! 
4. Jagada mitme valla peale nt juristi teenust. 
5. Kergliiklusteede arendamine ja arenduste toetamine- kas võimalk meede? 
 
Padise vald: Leemet Vaikmaa 
Investeeringuobjektid ja plaanid. 
1. Esmalt täita kohaliku omavalitsuse funktsioonid 
2. Uus vallamaja 
3. vajaduste, tahtmiste ja võimaluste vahel on käärid. 
4. Padise kloostri järgmine arengutsükkel- Loode-eesti võimekaim turismiobjekt. 
 
Ootused LHKKle 
1. Maine peaks oluliselt paranema, tõmbekohad, mis tooks inimesi siia. (Turismi) Teenindus on suurim tööandja.  
2. 5 valla teemaks võiks olla Tallinna ümbruse ühistranspordikorraldus- rong+bussid. 
3. LEADER meetmed võiksid olla efektiivsemad, projektid oleksid laiema kandepinnaga, oluline on 
külastuskeskkonna loomine ja piirkonna atraktiivsuse tõstmine. Oluline on toetada muinsuskaitseobjektide 
säilimist ja renoveerimist. (sh pargid jne objektid) 
4. LHKK teenuste areng- kompetentsikeskusena pakkuda giiditeenust (nt Heli Nurger) 
Muuta teenuste struktuur laiemaks. 
5. Loode-Eesti kui piirkonna ja koostöövõrgustiku arendamine ja turundus. 



6. Oskusteabe arendamine ettevõtetes 
7. Teenindava personali arendamine 
 
Keila vald: Kardi Tillemann 
1. Investeeringud suunatud elukeskkonna arendamisse, suuremad investeeringud hariduse ja infrastruktuuri 
parendamisse. 
 
2. Tegevused: Soodustada uute töökohtade loomist, võimaldada pendeldajatel nö kaugtöökeskuste kasutamist 
ning edendada mõtteviisi, et olla endale ise tööandjaks. 
Toetame keskkonnasõbralikku väikeettevõtlust, kaugtöökeskuste arendamist, puhkemajanduse arendamist 
(potentsiaal: Kloogaranna arendamine) (Lisada Loode-eesti turismikoostöövõrgustikku) 
 
Ettepanekud ja ootused LHKKle 
1. Turismiettevõtluse arengusse kaasata ka suured turismiettevõtted (Laulasmaa SPA, Lohusalu Sadam) 
2. Keila- tõmbekeskus. Koostööd tuleks teha ka linnadega Keila ja Paldiski linnadega. 
3. Turismi ja puhkemajanduse poolt arendada professionaalsemalt ja põhjalikumalt. 
4.  Olulised on võrgustike ja turundusühistute loomised. 
 
 
 
 
 
 
Memo koostas 
Annika Jõks 
24.10.2012 


