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2014 jaanuar-juuni TÖÖKAVA  

 

 

Jaanuar Tegevus/sündmus vastutajad kommentaar 
 

Projekti Lääne-Harju mikro- ja väikeettevõtjate ettevõtluspädevuse ja kompetentside.. koolitus.  IV Moodul.  
17 jaanuar. Padise Mõis 
Müügi kasvatamine ja kulude vähendamine 

Projektijuht 

Lääne-Harju Kohaturundus  Protsessis osalejate ühtsed arusaamad ja laiem vaade  kohaturunduse 
eesmärkidele ja parimatele praktikatele ning inspiratsioon loovaks lähenemiseks strateegiaprotsessile.  
Koolitus 

Projektijuht,  Lääne-Harjumaa 
Koostöökogu liikmed, strateegia 
koostajad. 

Strateegia uuendamine:  Uue perioodi ootused ja sidusus laiema kontekstiga 
Strateegiaseminar  
 

Tegevmeeskond/juhatus/partner 

2011-2013 ellu viidud projektide ja edulugude visualiseerimiseks teadmiste omandamine Kinobussi projekti 
toel 

Tegevmeeskond 

Turismiettevõtjate koostööpaketid Loode-Eestis (mudelite ja pakettide väljatöötamisele ja 
võrgustikukoostööle kaasaaitamine) 

Projektijuht, LANK  
Põhja-Lääne ja Lääne-Harjumaa 
turismiettevõtjad 

Ühise häälekandja-ajalehe kavandamine koostöös Keila Lehe, Padise Paik jne. Tegevmeeskond/juhatus 

Veebruar Tegevus/sündmus vastutajad kommentaar 
 

Projekti Lääne-Harju mikro- ja väikeettevõtjate ettevõtluspädevuse ja kompetentside.. koolitus.  
V moodul. 20-21  veebruar. Kallaste Turismitalu 
Turundus 
 

Projektijuht 

Lääne-Harju ettevõtlikkuse edendamise programm. Võrgustus- ja teavitusüritus   (külavanemad, 

sädeinimesed) 

Projektijuht 

Kohaturunduse strateegia  väljatöötamine: 
 
• Prioriteetsed sihtgrupid ja sihtgrupipõhine väärtuspakkumine 
• Piirkonna kohaturunduslik tervikkontseptsioon (koha identiteedi ja tuumidee määratlemine, 
positsioneerumine, peamiste  kommunikatiivsete sõnumite, märksõnade  ja teemade määratlemine) 
• Kohaturunduslike eesmärkide ja tulemuslikkuse mõõdikute määratlemine 
 
Kohaturunduse piirkonna „Loode-Eesti“ laiendamine Paldiski, Keila, Läänemaa ja Nelja Valla Kogu 
piirkonnas.  

Projektijuht,  Lääne-Harjumaa 
Koostöökogu liikmed, strateegia 
koostajad,  
Lääne-Harjumaa  Koostöökogu 
tegevuspiir-konna praegused ja 
potentsiaalsed elanikud, ettevõtjad 
ja külastajad. 
Tegevmeeskond 

Strateegia uuendamine:   strateegiliste valikute tegemine. Uue perioodi fookused. 
 

Tegevmeeskond/juhatus/partner 

Ettevalmistused ja osalemine messil TOUREST 2014  Mess 14.-16.02.2014 Tegevmeeskond 

Sädeinimesi tutvustavad lood ja andmete kajastamine kodulehel (veebruar-juuni) Projektijuht 

Märts Tegevus/sündmus vastutajad kommentaar 
 

Projekti Lääne-Harju mikro- ja väikeettevõtjate ettevõtluspädevuse ja kompetentside.. koolitus.  
VI moodul. 28 märts. Padise Mõis 
Projektikirjutamine ja juhtimine 
Projekti lõpetamine 

Projektijuht 

Õppe ja kontaktreis liikmetele ja   Koos Ida-Harju Koostöökojaga Lõuna Poola Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich TG piirkonda. (bussiga)  

Tegevmeeskond  

Lääne-Harju ettevõtlikkuse edendamise programm.  Õppereis Eestis Projektijuht 
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Külastatakse edukaid elustiili- ja pereettevõtlusega tegelejaid (30 osalejat) 

Lääne-Harju Kohaturundus   Piirkonna kohaturunduslik visuaalne identiteedi koostamne kooskõlas 
kohaturunduse strateegiaga, mis toetab kohaturunduslike tegevuste elluviimist. 
Piirkonna kohaturunduse tegevuskava 2014 – 2017 väljatöötamine 
 

Projektijuht,  Harjumaa 
Koostöökogu liikmed, strateegia 
koostajad,  
Lääne-Harjumaa  Koostöökogu 
tegevuspiir-konna praegused ja 
potentsiaalsed elanikud, ettevõtjad 
ja külastajad 

LHKK strateegia uuendamine ja strateegia täienduste kirjutamine 
• Strateegia nõupidamised 
• LHKK kui organisatsiooni areng 
2015-2020: 
• LHKK arendustegevus: 
Fookus-mis annab piirkonnale kõige suurima kasu? Erinevate fondide kaasamine. 
 

Tegevmeeskond/juhatus/partner 

Otsingumootoriga andmebaas LHKK piirkonna ettevõtlike koostöövõrgustikust, koostöös Tööprotsessi 
partneriga,  andmete sisestamise koordineerimine. 

Projektijuht 

Aprill Tegevus/sündmus vastutajad kommentaar 
 

Lääne-Harju ettevõtlikkuse edendamise programm.   Piirkonna ettevõtjate, III sektori organisatsioonide, 
KOV'ide  koolitusprogramm. 
 

Projektijuht 

Lääne-Harju Kohaturundus.   
1.Veebilehe www.loode-eesti.ee optimeerimine 
Veebilehe www.loode-eesti.ee kujunduse uuendamine ja sidumine vastavalt tegevuskavas antud 
otsingumootoritega. Lehekülje positsiooni tõstmiseks otsingumootorites. 
2.Trükis.  Trükise kontseptsiooni leidmine, vastavalt sihtgrupi valikule ja trükise tüübile. 
Tekstide koostamine vastavalt kontseptsioonile.   
• Tekstide loetavus ja kujundamise ja küljendamise põhimõtted.  
• Fotode valimine vastavalt trükise eesmärkidele.  
• Materjali ettevalmistamine ja nõuded partnerile Tööprotsess partneriga. 

Tegevmeeskond/partner 

LHKK strateegia kavandi esitamine edasisteks konsultatsioonideks PÕM Tegevmeeskond/juhatus/partner 

LHKK+ Clare tegevusgruppide koostööseminar Lääne-Harjumaal  Tegevmeeskond/juhatus 

Kernu valla ettevõtlike tegemiste tutvustamispäev LHKK liikmetele ja sädeinimestele (14 aprill) Projektijuht 

Mai  Tegevus/sündmus vastutajad kommentaar 
 

Ida-Harju Koostöökogu strateegia koostamise aruteludel osalemine eesmärgiga ühtlustada Harjumaa 
LEADER tegevusgruppide strateegia indikaatoreid, hindamiskriteeriume  

Tegevjuht/strateegiajuht 

LHKK Strateegia läbirääkimised ja konsultatsioonid PÕM Tegevjuht/strateegiajuht 

2011-2013 taotluste ja edulugude visualiseerimine  Tegevmeeskond 

Keila valla ettevõtlike tegemiste tutvustamispäev LHKK liikmetele ja sädeinimestele (10 mai) Projektijuht 

Juuni Tegevus/sündmus vastutajad kommentaar 
 

Üldkoosolek  
 Aastaarune kinnitamine 
 Revisjoni komisjoni aruande kinnitamine 
 Strateegia kinnitamine 

 Juhatuse valimine 

Juhatus/tegevmeeskond 

2011-2013 taotluste ja edulugude visualiseerimine  Tegevmeeskond koos Kinobussi 
projektiga 
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