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Lääne-Harju Koostöökogus on kokku 40 liiget.
Kohal viibis 22 liiget, neist 6 volitustega ja üldkoosolek oli otsustusvõimeline. 
Osavõtjate nimekiri lisatud.
Kinnitati koosoleku juhatajaks tegevjuht Mart Mets ja protokollijaks Marje Suharov
Kinnitati järgmine päevakord:

1. Juhatuse liikmete tagasikutsumine ja uute valimine
2. 2010 aasta rakenduskava kinnitamine
3. 2010 aasta liikmemeksude kinnitamine

     4.Kohalalgatatud küsimused

Päevakorrapunkt 1
Juhatuse liikmete tagasi kutsumine ja uute valimine
1.1.Otsustati kutsuda tagasi vallavalitsuste poolt määratud juhatuse liikmed Peedo 
Kessel ja Heiki Pajur .
Kinnitada uuteks liikmeteks Enn Karu Kernu Vallavalitsuse esindajana, Lilian Saage 
Nissi Vallavalisuse esindajana,  Kadri Tillemann Keila Vallavalitsuse esindajana
Päevakorrapunkt pandi hääletusele.
Poolt hääli 22, vastu ja erapooletuid ei olnud
1.2 Otsustati kinnitada uued juhatuse liikmed Keila vallast- MTÜ Keila Joa Seltsi 
esindajaks Piret Lõuk, 
Päevakorrapunkt pandi häältusele 
poolt hääli 22, erapooletuid ja vastu ei olnud.
1.3 Otsustati uueks juhatuse liikmeks kinnitada OÜ Aara Metall esindaja Kalle 
Ollema.
Päevakorrapunkt pandi hääletusele
Poolt hääli 21, erapooletuid 1, vastu hääli ei olnud.



Päevakorrapunkt 2
2010 aasta rakenduskava kinnitamine. Rakenduskava projekt lisatud.
Rakenduskava tutvustas tegevjuht Mart Mets.
2.1 2010 aasta rakenduakavas LHKK tegavuskuludeks 1,1 milj. Krooni.
2.2 Meetme 2, tegevus 3 Seltsitegevuse programmi raames ettepanek ühes 
taotlusvoorus ühe taotleja kohta toetussumma kuni 65000 krooni.
Ettepanek: lisada meetme 2 tegevus 3 ei sisalda investeeringuid põhivahenditesse.
2.3 Nõutud dokumentide loetellu lisada märge, et kõik dokumendid esitada 
digitaalselt .
2.4 Ettepanek Meede 3.2 teenuste arendamine  piirmäär 50-200 000 taotluse kohta
Pandi hääletusele kinnitada 2010 aasta rakenduskava
Poolt 22 häält , vastu ja erapooletuid ei olnud.

 Päevakorrapunkt 3
2010 aasta liikmemaksude kinnitamine
Ettepanek :mitte muuta seni kehtinud liikmemakse
Otsustati vallavalitsuse liikmemaksuks kinnitada 30000 krooni 
teistel juriidilistel isikutel 300 krooni.

Päevakorrapunkt 4
Kohalalgatatud küsimused:

• Arutati Raul Rosenbergi ettepanekut asutada koduleht, kus turundada 
piirkonnas tegutsevaid ettevõtteid.

Ettevõtteid ja vaatamisväärsusi tutvustav kaart on planeeritud Lääne-Harju 
Koostöökodu kodulehele, mille teostajaks on OÜ Fotopaun. LHKK esitab taotluse 
arendustegevuse jätkamiseks  Meetme IV tegevus 3 raames.

• Järgmise juhatuse koosolek otsustati kokku kutsuda 06.jaanuaril.
• Ettepanek peale majandusaasta aruannete valmimist tegevusgrupi kulude 

osas rakenduskava üle vaadata.
• Ettepanek avaldada kodulehel rahasummad meetmete kaupa.
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