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Koosolekut juhatas LHKK juhatuse esimees Lilian Saage
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Helen Haab, Merike Palts, Kaido-Allan 
Lainurm, Dea Rüüberg, Mare Vingel, Ena Soodla, Tiit Jaagu, Marju Muldia, Piret 
Lõuk, Kalle Ollema, Lilian Saage, Kadri Tillemann, Marje Suharov (osavõtjate 
nimekiri lisatud).

Kinnitati järgmine päevakord:
1. Ülevaade Austria reisist
2. Keila valla liitumisega seotud teemad
3. LHKK finantsolukord
4. Ühine turismiarendusprojekt Lääne-Harjumaa ja Põhja-Läänemaa 
5. LHKK Infopäev
6. Sädeinimeste esimene motivatsioonireis 
7. Hindamiskoolituse vajalikkus
8. Kohapeal algatatud teemad

Päevakorrapunkt 1
LINC konverents Austrias

Juhatuse liige Kadri Tillemann tutvustas Austrias 15.-17. märtsil toimunud Euroopa 
LEADER konverentsi LINC. LHKKst osalesid Ena Soodla, Merike Plats, Kadri 
Tillemann, Helen Haab, Lilian Saage ja Marje Suharov.
Kirchbergis, Tyroli piirkonnas toimunud rahvusvahelisel konverentsil toimusid 
arutelud ja kogemustevahetused ning võisteldi meeskonniti erinevatel spordialadel. 
Kaasa löödi rahvusvahelistes töögruppides, mis käsitlesid teemasid põllumajanduse, 
turismi, kultuuri ja sotsiaalse innovatsiooni vallas. Delegatsioon leidis ühise keele 
Ungari ja Luksemburgi tegevusgruppidega, kellega soovitakse jätkata suhete 
arendamist.
Spordialadest võisteldi kelgutamises, kombineeritud räätsavõistlustel ja jääkeeglis.
2011 toimub konverents Saks maal, 2012 Eestis, 2013 Soomes

Päevakorrapunkt 2
Keila valla liitumisega seotud teemad



• Vastavalt PM ministri käskkirjale nr 69, suurendati Lääne-Harju koostöökogu 
eelarvet 775 057.- krooni võrra 2010. aastaks. 

• Käskkirja järgi saab LHKK kasutada antud summat vastavalt määrusele 20/80 
vahekorras, ehk 155 011.- üldkuluna ja 620 046.- projektitoetustele. 

• 23.03 saadeti neli pakkumiskutset Keila valla strateegia koostamiseks ja LHKK 
strateegia täiendamiseks 2011-2013 perioodil s.h: LHKK organisatsiooni roll; 
Juhatuse roll laienemisel; LHKK finantsiline võimekus (liikmemaksu süsteem); 
Taotluste menetlemine (hindamiskomisjoni mehitatus, komisjoni ettevalmistus, 
hindamine); Hindamiskomisjoni töökorraldus (kuidas on reguleeritud); 
Rakendussätted (hindamiskriteeriumid, LHKK poolt nõutavad dokumendid, 
strateegia seire, rakenduskava 2011 koostamine.

• Pakkumuse tegid 12. aprilliks Harju Ettevõtlus- ja arenduskeskus 87 500 
krooni ja Advisio 108 000 krooni.

• Ettepanek   jätkata koostööd Harju Ettevõtlus ja arenduskeskusega. 
Hääletustulemus: poolt 12 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

• Ettepanek   Keila valla taotlejad lubada taotlema peale strateegia muudatuste 
vastuvõtmist III taotlusvoorus  620 000 krooni ulatuses.

          Hääletustulemus: poolt 12, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Päevakorrapunkt 3
LHKK finantsolukord

Arvel raha: 595 759.-
Deklareeritud kulud PRIA-le: 381 662.-
Deklareerimata kulud: 100 000.- /tegevuskulud aprill; turismiettevõtjate koolitus
MES-i laen: 650 000.-
ETTEPANEK: Pikendada laenulepingut 24 kuuks summas 250 000.-EEKi
Hääletustulemus: 12 poolt, vastu ja erapooltuid ei olnud.
Ettepanek hakata hoidma summat kasutushoiusel, et teenida rahaga intresse

Päevakorrapunkt 4
Ühine turismiarendusprojekt Lääne-Harjumaa ja Põhja-Läänemaa 

EESMÄRK: Põhja-Läänemaa ja Lääne-Harjumaaturismivõrgustiku loomine, kuhu 
kuuluksid:
a) Põhja-Läänemaa: Nõva, Noarootsi, Oru, Taebla
b) Lääne-Harjumaa: Nissi, Padise, Kernu, Vasalemma, Keila
14.04 toimus vallavanemate lõunasöök eesmärgiga mõista ja ühendada antud 
piirkonna soove ja vajadusi ühise turismiteema arenduseks.
17.08 toimub uus kohtumine Nõval. 27.04 turismi ümarlaud Padisel.
Turismiteenindajate jätkuprojekti raames toimub ringsõit: Põhja-Läänemaal 15.09 
ning
Lääne-Harjumaal 23.09.
Piirkondlik seminar Põhja-Läänemaal 30.09 ja Lääne-Harjumaal 30.09.



Ühisseminar 28.10 (tõenäoliselt muutub 29-30.10).
Väljund – trükis piirkonna tutvustamiseks.
Luua LHKK juurde töökoht, mille rahastus osaliselt tuleb LHKK eelarvest ja osaliselt 
Põhja-Läänemaa KOV-idelt. Selleks, et süsteem toimiks on vaja luua piirkonnale 
eraldi kaubamärk ja eraldiseisev kodulehekülg.

Ettepanek Lääne-Harju Koostöökogu juurde luua vajadusel lisa töökoht. Eesmärgiks 
piirkonna turundamine.
Hääletustulemus: 12 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud
Päevakorrapunkt 5

LHKK Infopäev
Infopäev toimub 08.mail Lepiku külalistemajas (10.00 – 17.00).
Oluline on teha infopäev enne II taotlusvooru (12.-21.mai).
Sellest peab saama traditsioon - enne igat vooru korraldame infopäeva.
Anname infopäeva tarbeks taas välja infolehe:
Üleskutse suvepäevadele, et lekitada varakult infot. 
KÜ oluline info, et saada neid taotlema haljastuse meetmesse, s.h. Jäätmemajade 
ehitus.
Kajastada edukaid elluviidud projekte, et anda head eeskuju teistele taotlejatele.
Jooksvaid uudiseid, mida LHKK teeb.
Viime läbi praktilise koolituse projektikirjutamisest.

Päevakorrapunkt 6
Sädeinimeste esimene motivatsioonireis 

Esimene koostöö Harjumaa Kodukandiga
Sobiv aeg 04.-05. juuni, grupp kuni 25 liikmeline
Piirkond, mida külastada: Järvamaa
Eesmärk on lõimuda piirkonna sädeinimestega ja ammutada Järvamaalt uut 
energiat.
Kohtumine ka kohaliku Leader tegevusgrupiga.
Päevakorrapunkt pandi hääletusele.
Hääletustulemus: 12 poolt vastu ja erapooletuid ei olnud

Päevakorrapunkt 7
Hindamiskoolituse vajalikkus

Arutelu tulemusel jõuti järeldusele, et hindamiskoolitus võiks toimuda juhatuse 
koosolekul 05.05. Pidada läbirääkimisi Jüri Muruga.

Päevakorrapunkt 8
Kohalalgatatud asjad

• 26 aprill toimub koostöö ümarlaud, kuhu kuuluvad: Harjumaa Leader 
tegevusgrupid, Harjumaa Kodukant, Harju Ettevõtlus – ja Arenduskeskus, 
Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL). 

• Leader projektid telesse – suveõhtumagasin 05. juuli – 26. august ETV-s
Oodatud on ettepanekud: vähemalt 3 Leader meetme projektinäidet, milles vähemalt 
ÜKS projekt on seotud maanoortega või ettevõtluse arendamise teemadega.



• Leader tegevusgruppide FOORUM
Foorum loodi eesmärgil koondada Leader tegevusgruppide 
soovid/ettepanekud/nõuded üheks ja olla arvestatav partner PM ja PRIA-ga 
suhtlemisel. Arutamiseks: Mil määral oleme nõus FOORUMIS osalema. Arutelu 
tulemusena jõuti seisukohale, et kui foorumi loomisel soovitakse raha 
tegevusgruppidelt, siis kaaluda päevakorrapunkti uuesti kooslisa teabenõudmisega.

• III taotlusvooru avamine septembris 2010
Ettepanek III taotlusvoor välja kuulutada 22. september – 01. oktoober 
Hääletustulemus:poolt 12 häält vastu ja erapooletuid ei olnud.

• LHKK kontorile uute ruumide otsimine seoses LHKK laienemisega ja 
ebasobivate ruumidega Padisel. 

Otsustati pidada läbirääkimisi Vasalemma vallamajas olevate ruumide osas.
• Kinnitati järgmine tööplaan 2010 aasta kevad-suveks

05.mai   Juhatuse koosolek STRATEEGIA teemal ja hindamiskoolitus
08.mai    LHKK infopäev Lepiku külalistemajas
12-21.mai   II taotlusvoor
31.mai    Hindamise 1.koosolek 
04-05.juuni Sädeinimeste motivatsioonireis Järvamaale
14.juuni   Hindamise 2. koosolek
02-03.juuli LHKK laiendatud üldkoosolek koos suvepäevadega 
Teha ettepanekud kohalikele ettevõtjatele(Helen)
21-22.juuli  LEADER suvepäevad Jänedal
11.august    Juhatuse koosolek
25.august     juhatuse koosolek

• Arutati Lääne-Harju Koosöökogu visiitkaartide kujundamist,
Jõuti järeldusele, et on vaja mtü esindamiseks ja tutvustamiseks välja anda
tutvustavaid trükiseid.

            Lilian Saage                                                                                    Marje Suharov
         Lääne-Harju Koostöökogu                                                              protokollija
          juhatuse esimees


