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Ideekorjel osalenute vastused küsimusele millega
Kodukant Läänemaa peab tegelema?

8x Kogukondade võimestamine
– Külade ülese koostöö edendamine
– Külade arengu toetamine
– Kogukonnateenuste ja elustiiliettevõtluse arendamine
– Kodukandi ühisürituste ja väljasõitude korraldamine, et külade 

sädeinimesed saaksid tuttavaks ja vahetaksid kogemusi

7x Noorte meelitamine Läänemaale tagasi
– Tegevused 18+ noortele, et nad kodukanti tagasi tuleks 
– Täiskasvanud noortele panustamine nt stipendiumi näol
– Noortesõbraliku elukeskkonna arendamine
– Mitmekülgsete võimaluste loomine noortele
– Edendada tegevusi, mis soodustavad ettevõtlikkuse kasvu 

5x Ettevõtluse edendamine
– Ettevõtjate võrgustumise ja ühisprojektide edendamine
– Ettevõtjate inspireerimine - kogemus- ja õppereiside 

korraldamine
– Maa- ja elustiiliettevõtluse edendamine

5x Turismi edendamine, et oleks ilus endal ja külalisel
– Loodusturism 
– Agroturism
– Infotahvlite uuendamine

3x Elukeskkonna parendamine
– Toetus tuletõrje veevõtukohtade ehitamiseks

– Rohepöördesse panustamine
– Loodushoid (horisontaalne eesmärk) – projektide panustamine 

loodushoidu ja ökoloogilise jalajälje vähendamisse

3x Kohaliku toidu ja tooraine tutvustamine
– Mentorlus ja nõustamine tootjatele (ametnikega suhtlus, 

bürokraatia, võtta koostööprojekti sisse teenusena spetsialist, 
kes toetab mingit arvu tootjaid)

– Kogukonnaköökide loomine 

3x Kultuuripärandi taastamine ja säilitamine

2x (Maa)piirkonna turundamine ja bränding

1x Koostöö arendamine
– Algatada tegevuspiirkonnas kogemuste vahetust, uute ideede 

korjet, suhtlust omavahel, koolitused 

1x Katuse pakkumine huvide põhiselt spetsialistide abil

Millega Kodukant Läänemaa ei peaks tegelema?
– 2x Majandusarengu, ettevõtluse ja ettevõtluskoolitustega (SA 

Läänemaa töö dubleerimine)
– Suurettevõtlusega (tootmisalad)
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Küsimus ideekorjeseminaril: 
Millega Kodukant Läänemaa
tegeleb, millega mitte?

Majandusareng ja 
ettevõtlus
L: VKE-de toetamine, 
innovatsioon
KOV: infrastruktuur
MK: EASi teenuste 
vahendamine, 
nõustamine

Kohaliku kogukonna
võimestamine
L: toetusmeetmed
KOV: tegevustoetus
MK: KOP, KÜSK

Turism
L: maine ja projektide 
toetamine
KOV: turismiettevõtja/infra, 
valla maine
MK: maakonna maine, 
koolitamine, võrgustik

Keskkonna areng

LEADER:

KOV: MAAKOND:

Ruumiline planeerimine

Omaalgatuse ja koostöö/ võrgustiku 
toetamine

Kultuur, Sport, Vaba aeg
L: sündmused, MTÜ vara 
parendamine/ehitamine
KOV: rajatised, tegevustoetus
MTÜdele
MK: KOP, KÜSK Haridus

Noored
L: projektitoetused
KOV: kool, 
huviharidus, 
noortekeskused
MK: ettevõtlik kool

Jäätmehooldus

Sotsiaalhoolekanne Ühistransport
Tervishoid

Teedevõrk

Turvalisus
L: projektitoetused 
KOV: tegevustoetus
MK: KOP, KÜSK?

Maakonna 
toimivus ja 
maine

Kommunaalteenused
Heakord

Innovatsiooni soosimine

Piirkondliku eripära 
rakendamine ja konkurentsivõime

Avaliku-, era –ja kolmanda 
sektori partnerlus

Sotsiaaltoetus ja 
sotsiaalabi

Elukoha ja eluaseme 
väärtus

EL tulenevad 
võimalused

Sotsiaalne 
rehabilitatsioon
L: keskkonna 
võimestamine
KOV: juhtumipõhine 
lähenemine, 
infrastruktuur

Elukvaliteedi parandamine

Elamu- ja 
kommunaalmajandus

Sotsiaal-
teenused

Energeetika

Tehniline taristu
KOP, KÜSK

ü Graafik aitab mõista
kolme osapoole
vahelisi seoseid: 
LEADER tegevusgrupi, 
kohaliku omavalitsuse
ja maakondliku
taseme arengu
eesmärkide seotust.

ü Kõigil kolmel on väga
suur ühisosa: noored, 
turism, turvalisus, 
kultuur, ettevõtlus jt. 

ü Ka LEADER grupil on 
omad tegevus-
eesmärgid: partnerlus
sektorite vahel, 
innovatsioon, 
omaalgatuse
toetamine jt
tegevused. 
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Ettepanekud ettevõtluse valdkonnas 
6x Ettevõtluse kasvu ja arengu julgustamine ning edendamine

– Kaks eraldi meedet tarvis: 1. pehmed nt mentorlus ja          
2.  investeeringutoetused

– Keskkonnahoidliku ettevõtluse soodustamine 
(investeeringud kestlikematesse seadmetesse jmt)

– Toetada kõrgema palgaga töökohtade loomist s.h põhivara
soetamine

– Pakkuda taristu arendamise toetust s.h juurdepääsuteed, 
internet, energiavõimsuse suurendamine (alajaamad, 
liitumised)

4x Koostöö ja ühistegevuste korraldamine ja toetamine
– Töökasvatuse ja –laagrite korraldamine noortele -

ettevõtjatevaheline koostöö majutuse, toitlustuse ja 
noortele jõukohase töö organiseerimisel

– Valdkonna ettevõtjate ühistegevuste toetamine - ühisreisid, 
väljasõidud jne

– Töö vabatahtlikena asulate välisilme, visuaalse
elukeskkonna parandamisel

– Ühisprojektid või koostööprojektid/üritused, et soodustada
võrgustike/katusorganisatsioonide tekkimist. Nt
veebipoodide loomine (Rannarootsi), kogukonnaköögid

3x Turismiteenuste arendamise toetamine
– Kohaliku ressursi parem kasutamine (eriti taastuvad 

loodusvarad), sh loodusturism
– Aastaringsete turismiteenuste toetamine, nt veetakso, 

rendiauto, taastuvenergial majutus
– Agroturismi soodustamine (investeeringutoetus)

3x Turundus ja maine
– Koolitused ja/või mentorlus, sisseostetud turundusteenus

(s.h sotsiaalmeedia, e-poe turundus)
– Kultuurisündmuste toetamine, mis parandavad piirkonna

mainet
– Kohaliku eripäraga seotud toodete teenuste rõhutatud 

turundamine

2x Ehituste toetamine
– Hoonete ümberehitamine kontori- või tootmispindadeks
– Üürimajade rajamine
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Ettepanekud elukeskkonna valdkonnas 
5x Ehituste toetamine

– Vabaõhualade arendamine, nt välijõusaalide, mänguväljakute
rajamine (ühel alal erinevatele vanusegruppidele)

– Kaugtöökontorite loomine kogukonnakeskustesse,  kogukonnakeskusi
aktiivsemalt kasutada

– Üürimajade rajamine
– Kogukonna majade energiatõhustamine ja kaasajastamine

5x Ligipääsetavusega seotud taristu arendamise toetamine
– Juurdepääsuvõrkude loomine (nt. internet, pakiteenused jne)
– Toetused avalike teenuste parandamiseks (nt. internet, 

ühistransport, kergliiklusteed)
– Turvalisust toetavad  projektid (nt. veevõtukohad, teeolud, 

ligipääsetavus)
– Matkaradade võrgustiku arendamine (nt. korrastamine (osad pole 

läbitavad, pole viidatud))
– Elektrivõrgu (alajaamade) väljaehitamine, päikesepaneelide

soetamise toetamine, renoveerimine
4x Koostöö ja ühistegevuste toetamine kogukonnas

– Kogukonnateenuste (nt lastehoid, eakate tegevused,
transpordiküsimused) toetamine kogukonnakeskustes 
(mitteinvesteeringu projektid)

– Kogukondlik sotsiaalmajandus, kogukonna inimestele ühise sihi paika 
panemine

– Toetada valdkondlikke ja piirkondlikke koostöövorme leides üles 
osaliste (s.h avaliku sektori esindajate) kasu; vihmavarju projekti abil
sündmuste korraldamine (sh koolitused ja õpitoad); sh uuringute 
läbiviimine, arengukavade koostamine; voor avatud nt 4x aastas 

3x Atraktiivne elukeskkonna arendamine noortele
– Noortesõbraliku atraktiivse ja turvalise elukeskkonna arendamise

toetamine
– Mitmekülgse huvitegevuse ja vaba aja võimaluste suurendamine, kus

on uudsed ja kaasaegsed lahendused (sh olemasoleva parandamine); 
noortele transpordi tagamine, et neid kohti saaks külastada; 
teismelistele tegevuste pakkumine, juhendajate väljaõpe

3x Keskkonnasäästliku käitumise ja ettevõtluse toetamine
– Maaettevõtluse elustiili toetamine selleks, et inimene saaks maal 

elada - tegeleb mitme äritegevusega, mis aitavad toidu lauale tuua
– Rohepööre - energia säästmise teadlikkuse suurendamine 

kogukonnas
– Rohemajandus, inimkapital – luua suurem väärtus inimesele, et nad 

väärtustaksid piirkonda rohkem oma alalise elukohana (mitte ainult
suvituskohana)

3x Kohaliku eripära ja pärandkultuuri edendamine
– Pärandkultuuri säilitamine, uurimine, edendamine
– Piirkonna eripära hoidmine, nt arhitektuuriline eripära, merekultuuri 

eripära (mereturism, sadamate teenused)
– Kohalike väärtuste esiletõstmine, piirkonna eripära suurem 

rõhutamine turistile => igal külal on oma tugevus mida eksponeerida 
(elamuskaart)

2x Kohaliku tooraine väärindamine
– Toit, käsitöö, loodusvara - inventari ostmise, ehitustegevuse, 

koolitustegevuste toetamine
– Käsitöö müügivõimaluste arendamine nt turuplatsid rajamine

1x Piirkonna turunduse, maine ja brändigu edendamine 8


