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Lääne-Harju Kultuurikeskuse arengukava 2021–2025 

1. Sissejuhatus 

 

Lääne-Harju Kultuurikeskuse (edaspidi kultuurikeskus) arengukava koostamisel on lähtutud 

Lääne-Harju valla arengukavast 2019–2030, sisehindamise tulemustest ja põhimäärusest. 

Arengukava koostati kultuurikeskuse töötajate ja kohalike kogukondade esindajate koostöös ja 

määrab asutuse arengueesmärgid aastateks 2021–2025. 

Arengukava koosneb sissejuhatusest, stardiplatvormist aastal 2020, asutuse tegevust mõjutavatest 

teguritest, visiooni, missiooni ja põhiväärtuste kirjeldustest, peamiste arengusuundade ja 

eesmärkide kirjeldustest 2021–2025 ning arengukava muutmise ja kinnitamise korrast. 

 

2. Stardiplatvorm 2020 

Nimi: Lääne-Harju Kultuurikeskus 

Omandivorm: Lääne-Harju valla hallatav asutus 

Aadress: Vallamaja, Padise küla, 76001 Lääne-Harju vald 

Telefon: 5304 0839 

E-post: juhataja@kultuurikeskus.laaneharju.ee 

Koduleht: https://lhkultuurikeskus.eu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Kultuurikeskus 

 

Kultuurikeskus moodustati 2020. aasta alguses Padise Rahvamaja, Vasalemma Huvikeskuse ja 

Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuse liitmisel. 

 

Kultuurikeskuse hallatavad objektid on: 

1) Padise rahvamaja aadressil, Padise küla, 76001 Lääne-Harju vald.  

Padise rahvamaja on kahekorruseline nõukogude perioodil ehitatud remontivajav betoonehitis, 

mis asub Padise küla keskel.  Lisaks suurele saalile ja aatriumile, mis võimaldavad korraldada 

valla esindussündmusi kuni 400-le inimesele, asub hoones ligi 40 väiksemat ruumi.  Padise 

rahvamaja ruume kasutavad ka teised valla- ja eraasutused: Lääne-Harju vallavalitsuse 

teeninduspunkt, perearsti kabinet, hambaravi kabinet, postkontor ja Lääne-Harju Huvikeskuse 

Padise noortetuba. Rahvamaja on regulaarseks kooskäimiskohaks üheksale kultuurikeskuse 

kollektiivile ja kahele huvitegevuse pakkujale. Padise rahvamaja kõikidel huviringidel on oma 

kooskäimis- ja laoruum. Hoones on tehtud korrastustööd. 

Rahvamaja läheduses asuvad Padise mõis, Padise klooster, Kloostri jõgi, jaanituleplats, 

terviserajad, multifunktsionaalne spordiväljak, linnamägi ja turismikompleks Kallaste talu Kalju 

lavaga. 

mailto:juhataja@kultuurikeskus.laaneharju.ee
https://lhkultuurikeskus.eu/
https://www.facebook.com/Kultuurikeskus


2 

2) Vasalemma seltsimaja aadressil Haapsalu mnt 7, Vasalemma alevik, 76101 Lääne-Harju vald. 

Seltsimaja on ühekorruseline remontivajav kivist hoone Vasalemma keskuses Akso-Hausi 

majatehase, Vasalemma kardiraja ja terviseradade läheduses. Maja kasutavad regulaarseks 

huvitegevuseks kultuurikeskuse kollektiivid ja muud huvitegevuse pakkujad. Lisaks kasutab maja 

Lääne-Harju Huvikeskuse Vasalemma noortetuba. Hoones on läbi viidud põhjalik suurpuhastus ja 

osaline sanitaarremont. Vasalemma seltsimaja ümberkorraldamise tulemusena on võimalik 

korraldada saalis ja suures avaras eesruumis sündmusi kuni 100-le inimesele. 

Seltsimaja asub looduslikult kaunis kohas ning võimaldab nii siseruumides kui maja ümber 

korraldada simmaneid, jaanipidusid, laatasid, juubeleid jms.  

3) Klooga maja aadressil Aedlinna tee 3, Klooga alevik, 76703 Lääne-Harju vald. 

Klooga maja asub ühekordses kivimajas Klooga koolimaja ja raamatukogu vahetus läheduses. 

Ruume kasutavad ka Lääne-Harju Huvikeskuse Klooga noortetuba, kultuurikeskuse kollektiivid 

ja huviringid. Läbi on viidud põhjalik suurpuhastus ja osaline sanitaarremont. Klooga maja kõrval 

asub Lääne-Harju valla suurim toidusalu. Majas ja selle juures on kasutusel ning katsetamisel 

erinevad keskkonnasõbralikud lahendused nagu kogukonnapeenrad, biojäätmete taaskasutus 

peenardes jne. Maja võimaldab oma 14 ruumis ja saalis korraldada sündmusi kuni 150-le 

inimesele. Klooga maja ümbritseb kaunis männimets ja läheduses on Klooga järv, jalgpalliplats, 

korvpalliplats, skatepark ja virgestusala.  

 

Kultuurikeskuse koosseisu kuulub ka Paldiski Ühisgümnaasiumis tegutsev laulukoor. 

 

2.1. Juhtimine, koostöö ja professionaalne areng 

Kultuurikeskuse koosseisu kuulub juhataja, projektijuht, huviringijuhendajad ja 

majanduspersonal.  

Kultuurikeskus teeb koostööd teiste valla asutuste, vabaühenduste ja kogukonnaga. On loodud 

täiendavad võimalused huvitegevuse mitmekesistamiseks arvestades kohalike elanike vajaduste ja 

soovidega. Koostöös rohevalla aktiivgrupiga viiakse läbi erinevaid tegevusi lähtudes rohevalla 

põhimõtetest. 

Kultuurikeskuses töötavad kvalifikatsiooninõuetele vastavad töötajad. Vajadused erialaseks 

enesetäienduseks selgitatakse välja arenguvestluste käigus. Viiakse läbi ühiskoolitusi. 

Personali motivatsiooni säilitab positiivne suhtlemine ja turvaline töökeskkond. Töötajate 

ettepanekutega arvestatakse. 

 

2.2. Vallaelanike vajaduste ja huvidega arvestamine 

Igas kultuurikeskuse majas korraldatakse vähemalt kord aastas koosolek, kuhu kaasatakse 

erinevaid huvigruppe, et selgitada välja ootused kultuurikeskusele. 

Iga kultuurikeskuse maja on omanäoline, kus arvestatakse kogukonna eripäraga ning need on 

avatud huviringide ja sündmuste põhiselt. 

 

2.3. Kultuuritegevuse kaasaegne arendamine ja mitmekesistamine 

 

• Klooga maja juurde on loodud innovaatilised keskkonnaalased tegevuspaigad: 

kogukonnapeenrad, toidusalu ja taaskasutustuba 

• Kultuurikeskuse arendustegevustesse on kaasatud vabatahtlikke 
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• Igale kultuurikeskuse majale on loodud oma Facebooki leht, logo ja identiteet 

• Kultuurikeskus osaleb ülevallaliste sündmuste korraldamistel ja korraldamistele kaasa 

aitamisel 

• Tehniline varustus võimaldab näidata filme suurelt ekraanilt, läbi viia 

professionaalseid kontserte ja teatrietendusi. 

 

3. Asutuse tegevust mõjutavad tegurid 

 

• Valdade ühinemine on loonud võimaluse ühtse kultuuriruumi arendamiseks. 

• Kultuurikeskuse majad võimaldavad korraldada erinevatele sihtgruppidele suunatud 

kultuurisündmusi ja huvitegevust. 

• Elanike vajadus tarbida kultuuri kodukoha lähedal on suurenenud. 

• Kohalike vähene huvi, mis on erinev piirkonniti, kultuurikeskuses pakutava vastu. 

• Lähedal asuvate kultuuriasutuste atraktiivsus. 

• Digikultuuri populaarsuse kasv. 

 

4. Väärtused, missioon, visioon 

Kultuurikeskuse väärtused on avatus, paindlikkus, innovaatilisus, proaktiivsus, 

keskkonnasõbralikkus ja professionaalsus. 

Missioon 

Kultuurikeskus on innovaatiline ja keskkonnasõbralik kultuuri- ja huvitegevust pakkuv 

kogukonnaasutus, säilitades rahvakultuuri ja muutes loomingulise eneseväljenduse kättesaadavaks 

valla elanikele ja külalistele. 

 

Visioon 

Kaasaegne pidevalt arenev innovaatilisi ideid rakendav elanikkonna soovidega arvestav 

mitmekülgset kultuuri- ja huvitegevust pakkuv kogukonnaasutus. 

 

5. Peamised arengusuunad ja eesmärgid 

 

5.1. Juhtimine ja koostöö 

 

Arengusuund: kultuurikeskuse kultuurisündmused ja erinevad huvitegevused on kvaliteetselt ja 

kaasaegselt üle valla korraldatud, kasvatades koostööd ja lõimumist kogukondade, vabaühenduste 

ja valla asutustega. 

 

2021–2025 

• Kultuurikeskuse tegevuse laienemine Paldiskisse 

• Sündmuste läbiviimine  koostöös haridus- ja huviasutustega 

• Vabaühenduste laialdane kaasamine kultuuri- ja huvitegevuste korraldamisel 

• IKT vahendite uuendamine 

• Dokumentatsiooni uuendamine 
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• Kultuurikeskuse neljanda hallatava objektina Paldiski külastuskeskuse avamine aja-, 

kultuuriloo ja turismivõimaluste tutvustajana ning vaimulike sündmuste korraldajana 

• Kultuuri- ja huvitegevuse messi korraldamine koostöös teiste huviasutustega 

• Õppe- ja enesetäiendusvõimaluste pakkumine ja vabahariduslike koolituste korraldamine 

tuginedes parimatele praktikatele kodu- ja välismaal 

 

5.2. Professionaalne areng 

 

Arengusuund: Ühiseid väärtusi kandvad töötajad ja asutuse juht omavad nii erialaseid 

kompetentse kui ka oskusi leida innovaatilisi lähenemisi lõimitud ja kaasaegses 

kultuurikorralduses.  

 

2021–2025 

• Täiend- ja tasemeõppe võimaldamine vastavalt töötajate vajadustele 

• Huviringijuhendajate digioskuste arendamine  

• Projektipõhise personali kaasamine digilahenduste lõimimisel sündmustesse  

• Uudsete meetodite rakendamine kultuuri- ja huvialase tegevuse informatsiooni 

kogumiseks ja vahendamiseks 

• Parimate praktikate jagamine koostöös lähiümbruse kultuuriasutustega 

• Riiklikes ja rahvusvahelistes projektides osalemine kaasaegseks ja innovaatiliseks 

kultuurikorralduseks 

 

5.3. Vallaelanike vajaduste ja huvidega arvestamine 

 

Arengusuund: kultuurikeskus on innovaatiline ja avatud, multifunktsionaalne kogukonda kaasav 

asutus. 

 

2021–2025 

• Kogukonnakoosolekute läbiviimine vähemalt 2 korda aastas 

• Infokanalite arendamine iga valla elaniku kaasamiseks kultuurikeskuse tegevustesse 

• Kaugtöö ning laste- ja noortelaagrite võimaldamine,  majutusteenuse ja muude 

lisafunktsioonide pakkumine kultuurikeskuse hoonetes 

• Vallaelanike professionaalse ja isetegevusliku kunsti eksponeerimine ja tutvustamine 

koduvallas ja väljaspool 

• Rahuloluküsitluse korraldamine vallaelanikele 

• Kohaliku kultuurisituatsiooni analüüsimine ja parendustegevuste elluviimine 

 

5.4. Kultuuritegevuse kaasaegne arendamine ja mitmekesistamine 

 

Arengusuund: kultuurikeskuse iga tegevuspaik ja pakutavad tegevused on omanäolised ning 

kaasaegsed. 

 

2021–2025 

• Kultuurikeskuse majade korrastamine ja kaasajastamine 

• Kultuuri ja huvitegevuse pakkumine läbi digilahenduste 
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• ARNO süsteemi aktiivne kasutamine 

• Padise rahvamajas rahva-, pärand- ja kõrgkultuuri arendamine 

• Vasalemma seltsimajas looduslähedaste sündmuste korraldamine 

• Klooga majas rohevalla põhimõtteid toetavate tegevuste läbiviimine 

• Paldiski külastuskeskuses kohaliku ajaloo, kultuuri ja turismivõimaluste tutvustamine ning 

vaimulike sündmuste korraldamine 

 

6. Arengukava kinnitamine ja muutmine  

 

Arengukava on koostatud aastateks 2021–2025 ning selles määratakse kultuurikeskuse arengu 

eesmärgid, põhisuunad ja -valdkonnad ning selle uuendamise kord. Vajadusel tehakse 

arengukavas muudatused, mis esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kultuurikeskuse 

töötajatele ja kogukondadele. 

Arengukava koostamise ja elluviimise eest vastutab juhataja, kes esitab arengukava 

kooskõlastamiseks ja kinnitamiseks vallavalitsusele. Asutuse juht korraldab arengukava 

avalikustamise asutuse veebilehel. 

 


