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ARUTELU TULEMUSED 

1. Visioon – Läänemaa 2025  

2. Kogukondade projekti ideed 

 

VISIOON – Läänemaa 2025 

 Elanike arv on tõusva tendentsiga  

 Rahvastiku tõuseb rohkem maapiirkonnas 

 Läänemaal, eriti maapiirkonnas, on piisavalt töökohti 

 Pered jäävad maapiirkonda elama 

 Noori tuleb maale rohkem elama 

 Sündimus maapiirkonnas tõuseb 

 Organiseeritud ja motiveeritud kogukonnad 

 Palgalised külavanemad 

 Maapiirkondades on kohad kohtumisteks – toimuvad regulaarsed sündmused, 

rahvasport, pisipoed külades ja kohvikud 

 Tugev infrastruktuur – alternatiivne transport, rongiühendus, kiire internet 

 Riiklik strateegia toetab elu maapiirkonnas 

 Kogukonnad on kaasatud otsustusprotsessi (nt kaasav eelarve) 

 Rohkem otsustusõigust kohapeal 

 Tugevad kogukonna keskused, mis pakuvad kohalikke teenuseid ja ühendavad 

kogukonda 

 Läänemaa turundus töötab efektiivselt, lisaks Haapsalu turundatakse rohkem ka 

maapiirkonda 

 On välja töötatud lahendused vanurite toetamiseks maapiirkonnas (nt kogukonna 

kodud) 

 Toimib kohalik turg 

 Kiltsi tehnopark/linnak 

 

 

Kogukondade arengule suunatud projekti ideed aastateks 2019-2020 

 Külade omavaheline tutvustamine ja nö avamine kõigile. „Avatud külad”, “Tule külla 

külla”, “Kogukondade päev”, “Reis läbi Läänemaa tõmbekeskuste kaupa”, “Külade 

mess”. Kogukondade päev / Külade mess - erinevatest piirkondadest tullakse kokku, 

toimuvad koolitused jm tegevused, õhtul kontsert ja pidu. Kogukondade päeva / 



 

 

Külamessi toetavad: M.Lokk, M.Vilbas, E.Raja (toitlustus, kult.meelelahutus), V.Nõu 

(organiseerimine), T.Ojamäe, E.Rahv, A.Annast, M.Pikkmets (koolitused). 

 Kohalikud väljaanded - tasuta kord kuus (piirkonna fookus, kinnisvara). 

Kinnisvaraga seonduvate teemadega avaldas valmisolekut tegeleda K.Päevakene, 

piirkonna fookusega E.Härm. 

 Regulaarsed kohtumised - kord kuus mälumängud, loengud, mokalaat (ideede 

jagamine ja sõbrunemine), trall. Ideed toetasid ja olid valmis panustama 

K.Päevakene, E.Rahv, V.Nõu. 

 Kogukondade kompetentsi tõstmine võrgustiku loomise ja tööriistade kaudu. 

Eelnevalt väljatöötatud tööriistade abil suuniste ja ülesannete andmine 

võrgustikule. Projekti tuumik kaasab aktiviste ja need omakorda kogukondasid. 

Uusi üritusi ei pea looma, kui, siis kogukondades kohapeal. KKLM ülesandeks oleks 

tuumiku töö juhtimine ja alt tuleva info koondamine, jagamine ja turundamine, et 

kogukondade tegemised paistaksid rohkem silma, oleks paremini korraldatud. 

Projekti ideed toetavad: M.Lokk, E.Sarapuu, A.Annast, K.Päevakene (aktivistina), 

V.Nõu (kk kaasamine, kogemuste jagamine), T.Ojamäe, E.Härm (prj.juhtimine 

piirkonnas), M.Pikkmets (meetodite väljatöötamine). 

 

 

 

 
 


