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Algus 18.00, lõpp 21.00

Koosolekut juhatas LHKK juhatuse esimees Heiki Pajur
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Helen Haab, Merike Palts,  Kaido-Allan Lainurm, 
Dea Rüüberg, Peedo Kessel, Mare Vingel, Riita Irv, Priit Raudla, Tiit Jaagu, Marju Muldia, 
tegevjuht Mart Mets ja  koordinaator Marje Suharov (osavõtjate nimekiri lisatud).

Kinnitati järgmine päevakord:
1. Uute liikmete vastuvõtmine OÜ IrvEst L3 Vasalemma vallast
2.2009 aasta kolmanda  taotlusvooru projektide hindamine
3.Lääne-Harju Koostöökogu projektitaotluse heakskiitmine
4.2010 aasta I taotlusvooru väljakuulutamine
5. Kohapeal algatatud küsimused.

Päevakorrapunkt 1

Tutvustati Vasalemma valla ettevõtjat IT lahendusi pakkuvat OÜ Irv Est L3
Otsustati Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks vastu võtta OÜ Irv Est L3

Päevakorrapunkt 2

Arutati III taotlusvoorus esitatud projekte. 
Arutati taotluste vastavust meetmetele ja tegevustele.
a)Otsustati meetmetele mittevastavateks tunnitada järgmised taotlused.
Meede II tegevus 3:   MTÜ LaitseRallyPargi taotlus “SpordiklubiLRP autospordivõistlustel 
osalemine”21-09-III
Seltsitegevuse arendamise taotluses kaetakse ühisürituste kulusid.Autospordivõistlustel 
osalemine ei ole ühisürituse kulu.

Meede III tegevus 1: MTÜ Nissi Perekeskus: “ Lastehoiu arendamine “reg. 32-09-III
 MTÜ LaitseRallyPark “Laste tehnikaringi loomine” reg.nr. 8-09-III
Lastehoiu arendamise meetme all toetetakse lastepäevahoiu ja mängutoa loomist.
Mõlema esitatud taotluse tulemusena ei suurene piirkonnas lastehoiu võimalused ja ei 
suudeta lastehoiu teenust pakkuda. 



Meede IV tegevus 2: OÜ Piko Hobikrossi taotlus Unicautode väljapanek.
Kohaliku külastuskeskkonna arendamise meetme all toetatakse ajaloo ja 
kultuuriväärtusega külastusobjektide parendamist. OÜ Piko Hobikrossi taotluses küsitakse 
toetust uues  ehitamisjärgus olevale hoonele.
Meede V tegevus 3 : 
MTÜ Nissi Perekeskus Mänguväljaku rajamine reg.nr. 31-09-III
Meetme all toetatakse haljastus ja heakorraprojektide elluviimist. MTÜ Nissi Perekeskuse 
puhul on tegemist mänguväljaku rajamisega.
MTÜ LaitseRallyPargi taotlus Turvavall- taotluses küsitakse toetust mullavalli 
ehitustöödeks, mis ei ole heakorraprojekt.
FIE Annikki Sakala taotlus “Hatu mõisa sissesõidutee ja parkla rajamine”-ehitustööde 
käigus rajatav parkla ja sissesõidutee ei ole heakorraprojekt

b) Otsustati taotlustes esinenud sisuliste puuduste tõttu mitte heaks kiita järgnevad 
taotlused:
1.MTÜ LaitseRallyPargi taotlus “Laste Tehnika suvelaager” reg. nr.9-09-III  
2.MTÜ Mängumuru taotlus “Noorte suvekool” reg. nr.30-09-III

 3.MTÜ Madise Külaseltsi taotlus “Jaanipäev 2010” reg. nr.28-09-III 

Vormistati sisulise hindamise tabelid  ja tehti otsus heakskiidetud taotluste kohta.
Hindamisprotokoll lisatud

Päevakorrapunkt 3
Otsustati Lääne-Harju Koostöökogu poolt esitada Priasse taotlus 
Lääne-Harju piirkonna turismiteenindajate koolituse II etapp.

Päevakorrapunkt 4

Otsustati avada 2010 aasta esimene taotlusvoor 16.-26 veebruar.
Taotlusi vastu võtta  kõikide meetmete tegevustele.Täpse summa igale meetmele  kinnitab 
järgmine juhatuse koososlek.

Päevakorrapunkt 5

Arutati hindamisprotsessiga seonduvaid küsimusi.
Ettepanek järgmises hindamisvoorus koordinaatori poolt ette valmistada 
hindamiskomisjonile eelnevalt täidetud hindamislehed ja ülevaatlikud tabelid.
Samuti teha koordinaatori ja tegevjuhi poolt ettepanekuid taotluste meetmele 
mittevastavuse kohta.

Heiki Pajur                                                                                    Marje Suharov
Lääne-Harju Koostöökogu                                                              protokollija
juhatuse esimees


