
 
 

 



IV Meede 14 taotlust ,kokku : 340559- toetussumma 216090
Taotlusvooru hindamise  kuupäevad:
-Tehniline hindamine 27.09-10.10 
-Sisuline hindamine 11.oktoober- 02.november
-23.oktoober projektide külastus
-31.oktoober projektide kuulamine Vasalemmas
-02.november hindamiskoosolek ja juhatuse koosolek

Hindamisest taandavad 
Enn Karu IV meede
Age Leedo I ja IV meede
Marju Muldia III ja IV
Merike Palts II meede
Merle Beljäev II meede
Tiit Jaagu  III meede
Leemet Vaikmaa II meede

Päevakorrapunkt 3
Lühike ülevaade tööplaanis kavandatust/teostatust
Lühikese ülevaate tegi tegevjuht Annika Jõks
1. Andmebaaside korrastamine ja täiustamine (piirkonna mtü-d, ettevõtted)
MTÜde andmebaas- olemas piirkonna MTÜde andmebaas (119 vabaühendust)
Ettevõtjate  andmebaas  -  olemas  piirkonna  tootmisettevõtete  baas  (87  ettevõtet,  sh 
Keila linn) Puudub ülevaade teenindusettevõtetest. HEAK edastab 20 okt ülevaate ja 
koondi Harjumaa ettevõtetest  olemasolevate andmete põhjal.  HEAKI juhataja Kaupo 
Reede teeb ametliku pöördumise Harju Maavalitsusse palvega kaasajastada Harjumma 
mittetulundusühingute ja ettevõtete andmebaas.

2.  Maaelu mitmekese võimaluste tutvustamine, maaettevõtete väärtustamine
Konverentsil “Väljakutsed ja võimalused linnalähedastes maapiirkondades” 
osalejate arv 127,  tagasiside positiivne I päevaga jäädi väga rahule. 
Väga kõrgelt hinnati Ahase ja  Noorkõivu ettekandeid ja esinemist.
Soovida  jättis  töögruppide  tähistamine,  sildistamine  ja  viidastamine  konverentsi  ja 
töögruppide ajal
II  päevaga jäädi  rahule,  arvamused on erinevad,  negatiivsena toodi  välja  õpperreisi 
ajakavast mittepüsimist, esile tõsteti  võrgustusvõimalust ja koostöökontaktide leidmist.

3.  2011. aasta planeeritud tegevuste jätkamine (seos Rakendusksvaga)
RK p 5 LHKK kontoris on olemas nõupidamiste jaoks vajalik kohviserviis, Jaotus- ja 
infomaterjalid on kättesaadavad inforiiulil Vasalemma Volikogu saalis
RK p 9 LHKK Elektroonse taotlussüsteemi on sisse viidud olulised parandused
Ettepanek -Piret  Lõuk täiendada ja  üle  vaadata  enne üldkoosolekut  projektitaotluste 
menetlemise kord.

Päevakorrapunkt  4
Tegevtöötajate koolitusvajadus
Veebilehtede loomine Joomla sisuhalduse baasil (algkursus) 9. Ja 15 oktoober   

Otsustati tegevtöötajaid osalevad kodulehe sisuhalduse kursustel. 



Päevakorrapunkt  5
Ülevaade töögruppidest

-Kohaturunduse töögrupp-Piret 
ei ole kokku saanud

-Juhatuse töögrupp- Lilian
Ei ole kokku saanud

-Sädeinimeste töögrupp-Merike
Ei ole kokku saanud

-Ettevõtlikkuse töögrupp-Annika 
Töögrupi kokkusaamine toimus 22.september Vasalemmas 
Kaardistati probleemid ja pakuti välja võimalikud lahendused
Memo kättesaadaval www.vomentaga.ee

-Kodulehe töögrupp
Kodulehe töögruppi koosolek -Hanna  
Toimus 21.septembril Vasalemmas
Töögruppi oli  kutsutud Anneli  Endla OÜ Fotopaunast. Otsustati  üldkoosolekul küsida 
LHKK liikmeskkonnalt, millised on ettepnekud Virtuaaltuuri täiendamiseks.
Töögruppi oli kaasatud vabatahtlikuna spetsialist Märt Randoja. Töögrupp ostsustas viia 
läbi juhatuse liikmete hulgas card sortingu, mille eesmärk on selgitada välja parim viis 
info kuvamiseks kodulehel. 
-Hanna eestvedamisel viidiindividuaalselt  läbi info teemade rühmitamine.

-Võrgustik ja koostöö töögrupp-Kaido-Allan
Töögrupp ei ole koos käinud

Kõik töögrupid annavad oma kooskäimistest teavet tegevjuhile, kes kajastab info 
kodulehel memodena dokumendihalduses.

Päevakorrapunkt 6
Kavandatav HarjuLeader TG juhatuste koostööpäev
Integreerida HarjuLeader TG juhatusi omavahel ja süvendada koostööd 4 tegevusgrupi 
vahel,
Teha tagasivaate Maaelu konverentsile, pidada plaani tulevaste ühiste plaanide osas 
(vajalik arutelu rakenduskava 2012 tarbeks)
Koolitused
Valdkonnapõhised õppereisid
Kogemuste vahetamine programmide juurutamisel
Ettepanek viia läbi koolitus 09.novembril Laulasmaa SPAs

Päevakorrapunkt 7
Kohal algatatud teemad
� Tegevjuht Annika Jõks tegi ettepaneku teha juhatuse liikmetel paikvaatlust 

ürituste toimumisest.

Näitena on tegevjuht koostatud paikvaatluse protokolli MTÜ ANK Vikerkaaremaja 



projekti üritusest "Setomaa tegusad Harjumaal kogemusi segamas", mis toimus 
30.septembril
Ettepanek edaspidi kõiki juhatuse liikmeid teavitada LEADER ürituste toimumisest e-
maili teel.

� Keila vallavalitsus on esitanud avalduse oma esindaja vahetusest LHKK 
juhatuses.

Tagasi kutsutakse Age Leedo ja teda asendab Kadri Tillemann. Ettepanek teema 
esitada üldkoosolekule.

� Juhatuse esimehe ettepanek asuda läbirääkimistesse Portugali Leader 
esindajaga leidis positiivse vastukaja juhatuse liikmete hulgas. Leida sobivad ja 
siduvad teemad Portugalis ning esitada juhatusele arutamiseks.

 Koosoleku juhataja                                                        Protokollija
   Lilian Saage                                                Marje Suharov


