
Alanud on uus ja tegus aasta ka Lääne-Harju 
Koostöökogu piirkonnale. Esimene taotluste 
aasta kujunes meile heaks ja taotluste rohkeks. 
Osaliselt on taotlused saanud juba elluviidud ja 
nii mõnigi ootab veel teostamist. Tänu positiiv-
sele algusele ootame 2010. aastalt veel suuremat 
aktiivsust Padise, Vasalemma, Nissi ja Kernu 
valdade taotlejatelt. Ootame projekte nii vara-
sematelt taotlejatelt, kui ka uutelt tegijatelt. 

Hea uudis on see, et Lääne-Harju Koostööko-
guga on liitunud Keila Vald. Sellel aastal Keila 
Valla taotlejad veel taotlusi kirjutada ei saa, 
kuna esmalt peab valmima Keila Valda puudu-
tav strateegia. Vastavalt strateegiale lisanduvad 
rahalised vahendid taotluste rahuldamiseks ja 
piirkonna arendamiseks PRIAst. 

Lisaks piirkonna suurenemisele, uuenes nii 
mõnegi uue liikme näol ka Lääne-Harju Koos-

töökogu Juhatus, mis nüüdseks on 15 liik-
meline. Juhatusse kuuluvad vallavalitsuste, 
ettevõtjate ja mittetulundussektori esindajad. 
Selline laiapõhjalisus juhatuses tagab kõigile 
osapooltele piisava õiguslikkuse ja eduka toi-
mimise.

Juhatus on seadnud 2010. aasta eesmärgiks 
arendada Lääne-Harju Koostöökogu kui or-
ganisatsiooni ja pakkuda liikmetele tuge ning 
erinevaid koolitusi, et meie piirkond areneks 
ja vajalikud projektid tehtud saaks. Avalöök 
tõhusamaks koostööks antakse juba 23. jaa-
nuaril, mil toimub tervele piirkonnale ühine 
infopäev Villa Benitas. Tule ja ole osaline piir-
konna arengus, mis on meile koduks! 

Lilian Saage

LHKK juhatuse esimees

Lääne-Harju Koostöökogu infoleht

Lääne-Harju Koostöö-
kogus lõppes esimene 
tööaasta

Aastat 2009 saab tõesti nimetada esimeseks 
tööaastaks, sest eelnev periood alates 2006 aas-
tast oli ettevalmistav aeg.

Eelmisel aastal saime ise ja ka taotlejad teada, 
mida tähendab täpsus PRIA “euroasjades”.

Kui aasta alguses oli Leader taotluse vormista-
mine nii meile kui ka PRIA-le uus kogemus, siis 

aasta jooksul õppisime me kõik. Ehk käesoleval 
aastal oleme veelgi targemad.

Lääne-Harju Koostöökogu enda projektidest 
saab suurimaks kordaminekuks nimetada 
2009. aastal “Sädeinimeste koolituse toimumist 
Austrias”. Ehk oli inimeste esitamine “Sädeini-
meseks” uudne ja küsimusi tekitav, kuid need, 
keda kandidaadiks nimetati, olid siiralt tänuli-
kud koolitusreisi eest. Kindlasti kuuleme veel 
sädeinimeste tegudest.

2009. aasta sügisel alustasime turismiteeninda-
jate koolitusprogrammiga.

Esimesel koolituspäeval oktoobris tegime ring-
sõidu Lääne-Harju Koostöökogu piirkonnas. 

KUTSE  INFOPÄEVALE
Info päev projektitaotlejatele toimub laupäeval 
23. jaanuaril VILLA BENITA-s
Niitvälja külas, Keila vallas

Täpsem päevakava LHKK kodulehel
www.vomentaga.ee

Ajakava 

10.00 Hommikukohv
10.30 -12.00 Seminar
12.00 Kohvipaus
12.15-13.45 Seminar
13.45 Lõunasöök



Turismiteenindajate programmi õppepäevad on 
toimunud klienditeeninduse, toitlustamise, ma-
jutuse ja elamusturismi teemadel. Sellel aasta 
kevad-talve koolitus on turundusest ja toote-
arendusest.

Programmi lõppedes on planeeritud jätkupro-
jektina koostada turunduspaketid Lääne-Harju 
piirkonna turismiettevõtjatele.

2010. aastal loodame oma kodulehest www.
vomentaga.ee kujundada piirkonda igakülg-
selt tutvustava kodulehe. Lähiajal valmib 
virtuaalne infokaart, kus tutvustame 50 vaa-
tamisväärset kohta Lääne-Harju viies vallas. 
Ootame meie kodulehel kajastama teie poolt 
korraldatud vahvaid üritusi ja koolitusi, mis 
võiks huvi pakkuda ka laiemale piirkonnale. 
Kindlasti kajastame kõiki Leader-meetme raa-
mes toetatud projekte.

Käesolev aasta saab kujunema taotluste ellu-
viimise aastaks, sest häid ideid ja algatusi on 
toetanud üle poolesaja korra.

Oleme toetanud mitmeid ehitisi ettevalmistavaid 
taotlusi – Padise külakeskuse projekteerimist 
valitsejamajja, Harju-Risti kiriku restaureeri-
mise projekti koostamist, Haiba Noortekeskuse 
projekti koostamist, Nissi Perekeskuse ja Vintse 
kalurikoja projekteerimist, Ellamaa Elektrijaama 
esndisesse hoonesse Autospordimuuseumi pro-
jekteerimist jne. Peale ehitusprojektide valmimist 
on taotlejatel võimalik raha taodelda ehitamiseks 

teistest Euroopa Liidu struktuurifondidest.

Tänu Leader toetusele saavad põrandakütte 
mitmed Padise Mõisa ja Graniitvilla ruumid, 
Laitse Lossis avatakse käsitöötuba, uue krohvi 
saab Hatu mõisa peahoone.

Leader-meetme raames toimuvad üritused nii 
noortekeskustes, külakeskustes kui ka valdades.

Rummu Karjääris, Kõmmaste külakeskuses 
ning Nissi alevikus on oodata talviseid jää ja 
lumeüritusi. Suvel on Leader toetusel toimumas 
mitu Jaanisimmanni, noortelaagrid Vasalem-
mas ja Rummu Järve ääres.

Heakorraprojektide elluviimisel on toetatud 
kahte korteriühistut. Kutsun siinkohal üles kor-
teriühistuid suuremale aktiivsusele oma maja 
ümbruse heakorrastamisel. Heakorra meetme 
raames toetame korteriühistutele ja ettevõtetele 
jäätmemajade ehitamist. 

Kindlasti ei ole summad, mida Leader-meetme 
raames jagatakse väga suured, kuid miks mitte 
rasketel aegadel “euro” rahasid kasutada.

Valdade rasked ajad on mittetulundusühingu-
te toetused jätnud tahaplaanile. Leader on just 
see koht, kus ühistegevust ja kodanikualgatust 
ellu viia.

Marje Suharov

Lääne-Harju Koostöö-
kogu toetatud projektid 
2009. aastal

2009. aastal avas Lääne-Harju Koostöökogu 
Maaelu arengukava Leader-meetme raames kok-
ku kolm taotlusvooru, kuhu rahastamistaotlusi 
said esitada kõik Kernu, Nissi, Padise ja Vasalem-
ma valdades tegutsevad ettevõtted, mittetulun-
dusühingud ja omavalitsused. Ühtekokku esitati 
110 avaldust erinevate projektide rahastamiseks, 
millest juhatuse heakskiidu said 68 taotlust.

Lääne-Harju Koostöökogu eraldas kolmes voo-
rus kokku 4 947 540 krooni. Kõige rohkem toe-
tati mittetulundusühinguid, kokku 3 331 779 
krooniga. Ettevõtete projektide toetuseks eral-
dati 544 097 krooni ja omavalitsustele 270 392 
krooni. Lääne-Harju Koostöökogu oma projekte 
toetati 801 272 krooniga.

Territoriaalselt olid kõige aktiivsemad Padi-
se vallas tegutsevad organisatsioonid, nende 
projektitaotlustele eraldati 1 610 105 krooni. 
Nissi vallas tegutsevatele organisatsioonidele 
1 418 597, Kernu vallas 681 465 ja Vasalemma 
vallas 436 101 krooni.

Suurim projekt, mida toetati 583 492 krooniga 



oli Lääne-Harju Koostöökogu projekt “Sädeini-
meste koolitusreis Austria Leader-piirkonda”. 
Koolitusreisi käigus said meie piirkonna 51 
inimest võimaluse tutvuda ühe Austria Leader-
piirkonna kogemustega. Teistest suurematest 
projektidest toetati MTÜ Nissi Perekeskuse 
projekti “Nissi Perekeskuse projekteerimine” 
250 000 krooniga, KÜ Kodu Turba projekti “KÜ 
Kodu Turba heakorraprojekt” 177 133 krooni-
ga, MTÜ Eesti Mootorispordi Ajaloo projekti 
“Eesti Mootorispordi muuseumi eskiisprojek-
tide koostamine” 164 700 krooniga ja MTÜ 
Puuna Külaarenduse projekti “Puuna öömaja 
ümbruse haljastus” 147 593 krooniga.

Esimene projektitaotluste vastuvõtmise aasta 
kogemused näitasid, et kõige populaarsemad 

olid meede 1 tegevus 2 investeeringuprojektide 
ettevalmistamine ja meede 4 tegevus 2 kohaliku 
külastuskeskkonna arendamine. Nendele meet-
metele esitati kõige enam taotlusi ja 2010 aasta 
rakenduskavas on nende meetmete toetussum-
masid mõnevõrra suurendatud.

Alanud 2010. aastal jagab Lääne-Harju Koos-
töökogu toetusteks ühtekokku 10 046 065 kroo-
ni ja selle aasta esimene taotlusvoor toimub juba 
16.-26. veebruaril.

Ootame kõigilt aktiivset osavõttu ning lennu-
kaid projektiideid.

Mart Mets

Pärimuskultuuri projekt 
“Varasalv”

Mullusest mihklipäevast alates on Padise val-
las Audevälja Arenduskeskuse ja seltsing Padise 
Kannel ühisettevõtmisena ning Leader-prog-
rammi ning Padise Vallavalitsuse toetusel mõn-
dagi põnevat sündimas. Ürituse eestvedajateks 
on Helen Kooviste ja Helle Suurlaht.

3. oktoobril toimus Puuna Öömajas pärimuskul-
tuuri sarja avaüritus ning ürituste seeria jätkub 
igakuiselt Padise valla erinevates külades selle 
aasta juunikuuni. Eesti rahva pärimus on rikas ja  
tihti õpetlik. Pärimustes on muistne tunnetus ja 
vägi ning mitmete põlvede ladestunud kogemus. 

Esimesel üritusel oli osalejatel võimalus tutvu-
da erilaadsete rahvapillidega, käristitest lõõts-

pillideni, ise nendega helisid tabada ning õpitu-
bades juba pikemaid lugusid kandlel proovida. 
Päeva lõpetas ühine pillimäng ja tants. 

Mardi- ja kadripäeval toimus traditsiooniline 
mardi- ja kadrijooks. Sandid küsisid pererah-
valt igasugu mõistatusi ning laulsid ja tantsisid 
koos nendega. Kõige lõpuks koguneti ühte tallu 
kokku ning jagati muljeid ja söödi-joodi nagu 
vanasti kombeks oli. 



Kargel jaanuarikuu päeval oli võimalus viia 
oma kodudesse küünlavalgust mesilasvahast ja 
lambarasvast omavalmistatud küünalde näol, 
samuti punuda kõlavööd, kedrata kedervarrega 
ja kraasida villa. Koogi talu Kõmmaste külas 
oli vanu töövõtteid harjutada soovivatest hu-
vilistest pungil. Tee sinna olid üles leidnud ka 
naabervaldade huvilised.

Suurt rõõmu teeb see, et osalejate hulgas on ol-
nud väga palju lapsi. Nende kaudu kandub meie 
rahva lugu ja pärimus edasi. Ühine tegutsemine 

jätab neisse teadmise, et maa- ja külaelu oluline 
osa peitub kooskäimises, -tegemises ja jagamises. 

Edaspidi on plaanis vastlaliug, rahvalik tant-
supidu, lõngavärvimine, rahvuslike ehete val-
mistamine ja palju muudki. Infot ürituste kohta 
leiab ka Lääne-Harju Koostöökogu kodulehelt. 

Huvilised on oodatud!

Piia Kärssin

MTÜ Ellamaa Looduseltsi projekti “Keskkonnatee-
malised üritused Nissi valla koolides” raames kü-
lastas Turba Gümnaasiumit Rohelise Punkti Poiss.

LEADER-tegevuse 
käivitumine 

LEADER-tegevuse käivitumine Lääne-Harju 
piirkonnas on andnud juurde rahataotlemise 
võimalusi Euroopa Liidu fondidest. Eriti tere-
tulnud on see MTÜ-dele, kes suures osas oma 
seltsitegevust peamiselt valla rahakoti abil on 
toimetanud.

Ellamaa Külaarenduskeskus esitas projekti 
“LHKK külade, alevike ja valdade vahelised 
spordimängud“ 2009.a. Lääne-Harju Koostöö-
kogu II taotlusvooru augustis.

Projekt kiideti heaks, nüüdseks on ka PRIA kin-
nitus saadud.

Ettenähtud tegevused algasid juba novembris 
ning kestavad 2010.a. augustini. Novembrist 
maini toimub jõukatsumine Nissi valla külade 
ja alevite vahel, augustis toimub lõppvõistlus, 
kuhu on oodatud lisaks Nissi valla võistlejatele 
ka teiste LHKK valdade võistkonnad.

Võistluste sari algas novembris mälumänguga, 
kus osales 8 võistkonda. 

Järgnesid 12. detsembril bowling ning 3. jaa-

nuaril ujumine. Mõlemad võistlused toimusid 
Haapsalus ning kummaski osales 5 võistkonda.

Plaanijärgselt peaks järgmine ala olema rah-
vastepall, kuid imeilusate lumiste ilmade tõt-
tu otsustasime selle suusatamise vastu välja 
vahetada. Üritus toimub 24. jaanuaril Turba 
Gümnaasiumi staadionil, algusega kell 11.00. 
Et ettevõtmine põnevam oleks, tuleb lisaks suu-
satamisele ka märki lasta. 

Ees seisavad veel mitmed põnevad võistlused: 
veebruaris rahvastepall, märtsis võrkpall, ap-
rillis volbriöö jooks ning mais orienteerumine.

Merike Palts

Ellamaa Külaarenduskeskus

Kontakt: 
koduleht: www.vomentaga.ee 
Tegevjuht: Mart Mets, tel 55510740 
Koordinaator: Marje Suharov, tel 5330403 
e-mail:info@vomentaga.ee


