


tegevused eesmärgi saavutamiseks.

Päevakorra punkt 2
Ülevaade tehtud töödest ja plaanidest järgnevaks kolmeks kuuks 

� Turismimess 
2013  TOUREST messil  osalemiseks kaaluda  piirkonnaga  ühisekspositsiooni,  kaasates 
turismiettevõtjaid  Lääne-Harju  piirkonnast.  Kujunduses  eristuda   ja  ettevalmistustega 
alustada varem.

� Kodulehe uuendus 
Info logo uuendamise kohta avaldada kodulehe uudiste rubriigis
Kaasata kodulehe testimisele pädevaid isikuid liikmeskonnast ja sädeinimeste hulgast.

II Kvartali plaanid

Aprill
Kodulehe testperiood, võimlike paranduste sisseviimine
03.04. Turismiettevõtjate ümarlaud. kell 10.00-15.00 Puuna Öömajas
04.04 Juhatuse koosolek. Kell 18.00-20.00 Vasalemmas
07.04 Koduleht arendaja poolt valmis.
10.04 Koolitus „Projekti planeerimine“ Kell 16.00-20.00 Vasalemmas
14.04 Infopäev kell 12.00-16.00 Koht täpsustamisel.
Gal Appennino Teramano delegatsiooni visiit Lääne-Harjumaale. Teramano kohaliku toidu 
päev. Aeg täpsustamisel. 
24.04 Koolitus „Projekti juhtimine“ kell 16.00-20.00 Vasalemmas

Mai
30.04-09.05 2012 II taotlusvoor, avanevad I ja II meede
09.05. MAAELUVÕRGUSTIK ja PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM: Leader konverents 
„Euroopa Päev Leaderiga”. , Tallinn
10.05-31.05 Taotluste tehniline hindamine
16; 23.05 Koolitus piirkonna ettevõtjatele (I moodul)
24.05 Äriplaani koolitus I osa (taotlejatele)

Juuni
31.05 -13.06 Taotluste sisuline hindamine
Taotlejate objektide külastamine
Taotluste esitlemine komisjonile
Hindamiskoosolek
07.06 Äriplaani koolitus II osa (Siiri Heinaste)
08.-09.06 Suvised mõttetalgud koos üldkoosolekuga Pedasel
12.06.–15.06.2012  EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIK:  Rahvusvaheline  Euroopa  Leader 
alade võrgustumise konverents - LINC 2012, Tartu

Järgmise taotlusvooru hindamiskoosoleku aeg otsustatakse aprilli koosolekul

Päevakorrapunkt 3
Ülevaade hindamisliikmete koolitusest

21-22 veebruar Holstre-Pollis osalesid Lilian Saage ja Marju Muldia
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02-03.märts Jänedal osalesid Annika Jõks, Marje Suharov ja Enn Karu

Koolituse kokkuvõtteks:
Jälgida  haldusseadusest  tulenevat  dokumentide  vormistamisel-  hindamiskoosoleku 
protokollid ja allkirjastamine, hindepunktide avalikustamine, kohustuslikud viited taotluste 
heaks kiitvatele ja ära ütlevatele  vastuskirjadele. Koostada vaiete esitamise ja menetluse 
kord. 

Päevakorrapunkt 4
Liikmesskonnast väljaastumine 

Avalduse on esitanud Irvest L3 OÜ, FIE Anneli Pärlin, MTÜ Life Build Centre, AS KeVa
Otsustati välja arvata kirjaliku avalduse esitanud Irvest L3 OÜ, FIE Anneli Pärlin, MTÜ Life 
Build  Centre.  Suulise  avalduse  teinud  AS  Keva  pöördumine  võtta  arutusele  LHKK 
üldkoosolekul,  ettepanek  üldkoosolekule  AS  Keva  väljaarvamiseks  liikmete  hulgast 
liikmemaksu tasumata jätmise tõttu

Päevakorrapunkt 5
Kohapeal algatatud teemad

� Esimene eitav vastus PRIA-st-Laitse Seltsimaja taotlus uste ja akende vahetuseks
            PRIA seisukoht on, et puudub vajalik lisandväärtus kohalikule omavalitsusele
            kuuluva hoone parenduse puhul
           Otsustati toetada MTÜ Laitse Seltsimaja tegevjuhi Einar Allksaare vaiet Pria vastu.
           Tegevtöötajatel koostada toetuskiri

Antud juhtumist ajendatuna ettepanek Priale : teavitada kohalikke tegevusgruppe 
kõikide päringute ja otsuste osas kirjalikult paralleelselt taotlejaga. 

            

� Konverents  "The  European  urban  fabric  in  the  21st  century  "Copenhagen, 
22-23 March 2012
Konverentsil  osalemise  eesmärgiks  on  kontaktvõrgustiku  laiendamine  ning 
kohtumine potentsiaalse koostööpartneri Carlos Pintoga. Lähetusse saata  LHKK 
juhatuse esimees Lilian Saage ja juhatuse liige Kadri Tillemann. Töölähetuse kulud 
hüvitada  ja  välislähetuse  päevaraha  maksta  vastavalt  Vabariigi  Valitsuse 
25.09.2009 määrusele nr 110.

� Ettepanek: Juhatuse liikmetel esitada majanduslike kulude deklaratsioon.
           Teema võtta arutusele uuesti järgmisel koosolekul.

� Ettepanek: Allkirjastada enne hindamiskoosolekut konfidentsiaalsusleping.
           Tegevmeeskonnal valmistada ette vastav leping allkirjastamiseks 21. Märtsiks.

� Juhatuse koosoleku protokoll, tähtsad tegevuste kuupäevad ja muu oluline info sh. 
maainfo võrgukiri saata e-maili teel.

� Kuulati ära tegevjuht Annika Jõksi põhjendus palga tõstmise küsimuses töölepingu 
alusel

� Pria  järelpärimine  OÜ  Laiste  Lossi  taotluse  kohta  „Laitse  Lossi  teenuste 
turundamine lähiturgudel“ 
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Otsustati:  Projektitegevuste  abil  turundatakse nii   ettevõtet,  kui  piirkonda 
eesmärgipäraselt.

          Tegevmeeskond koostab vastuskirja ja  saadab üle vaatamiseks juhatusele

� 27.-28.  aprillil  2012  toimub  Euroopa  maaelu  arengu  võrgustiku  (ENRD)  Leader 
konverents  Brüsselis:  Kohalikud  arengu  strateegiad  ja  koostöö:  kohaliku  arengu 
võtmeküsimused!  Osalema  kutsutakse  255  kohalikku  tegevusgruppi  Euroopast, 
valiku tegemisel abistasid riiklikud maaeluvõrgustikud. 
Eestist  oodatakse  osalema  KOLME  kohalikku  tegevusgruppi  ühe  esindajaga 
(Maaeluvõrgustiku poolt esitati ettepanek kandideerida LHKK, TAS ja Saarte KK)
Eesti  Maaeluvõrgustik  tegi  personaalse  ettepaneku  osaleda  juhatuse  esimehel 
Lilian Saage

           Juhatus otsustas ettepanekut toetada. 
Lilian  Saage  töölähetuse  kulud  hüvitada  ja  välislähetuse  päevaraha  maksta 
vastavalt Vabariigi Valitsuse 25.09.2009 määrusele nr 110.

Lilian Saage                                                                                    Marje Suharov
Lääne-Harju Koostöökogu                                                              protokollija
juhatuse esimees
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