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Osavõtjate nimekiri lisatud.
Koosoleku juhatajaks kinnitati juhatuse esimees Vaido Romulus ja protokollijaks Marje Suharov.

Kinnitati järgmine päevakord:
Avasõnad Ruila Põhikooli juhatajalt - Tiia Rosenberg
1. Vormsi Logistics OÜ tutvustus
2. Ülevaade eelnevate otsuste täitmisest- Annika/Vaido
3. Ülevaade infopäeva tulemustest- Annika
4. LHKK kontseptsiooni tutvustus, Tourest 2013- Raido
5. LHKK turundusstrateegia loomiseks parimate pakkumiste tutvustus- Vaido/Annika
6. Kohapeal algatatud teemad

Päevakorrapunkt 1
Uue liikme vastu võtmine- OÜ Vormsi Logistics tutvustus
Organisatsioon tegeleb puhastusteenustega.
Ettepanek : võtta vastu Vormsi Logistics OÜ Lääne-Harju koostöökogu liikmeks
Ettepanek pandi hääletusele
Hääletus: poolt 11, erapooletuid 2, vastu ei olnud
Otsus: Võtta vastu LHKK liikmeks Vormsi Logistics OÜ

Päevakorrapunkt 2
Ülevaade eelnevate otsuste täitmisest
2.1 Mõju hindamise koolitus- Milline on Lääne-Harju Koostöökogu strateegia mõju piirkonnale ja kuidas
mõju hinnata?
Ettepanek viia läbi mõju hindamise koolitus 05, 07 või 10.03 , koolitaja Jaan Aps Heateo Sihtasutusest
Hääletada elektroonselt kõigile sobiv kuupäev.

Otsus: Mõju hindamise koolitus toimub kas 05, 07 või 10.03. Hääletus kuupäeva osas toimub
elektroonselt.
2.2 Strateegia väliskeskkonna hindamiseks on saadetud ankeetküsimustik Koostöökogu valdadesse.
Andmeid oodatakse 22. Veebruarini. Laekunud andmete analüüsimiseks kutsub juhatuse esimees kokku
strateegia töörühma.
Ettepanek 1 : Mart Metsalt esitada strateegia uuendamise küsimustik vallavalitsustele excel tabelina, lihtsam analüüsida ja tulemused ühtlasemad.
Ettepanek 2 Tegevjuht edastab päringu valdades tegutsevate mittetulundusühingute osas omavalitsustele.
Päevakorrapunkt 3
Ülevaade infopäeva tulemustest - Annika
Riispere Kultuurimajas toimus rohkearvulise osalejaskonnaga üritus, kus juhatuse esimees Vaido Romulus
andis seniste taotlusvoorude põhjal koostatud ülevaate sektorite ja omavalitsuste lõikes ning rääkis,
millised on ootused projektidele, mida sellel aastal esitatakse.
AASK Consult treener Aino Kuntsel viis päeva teises pooles läbi loovruumi meetodil koolituse ja
mõttekojad, mille tulemusena leiti ja sõnastati laiema ühishuvi kohad. Ühiselt valiti välja 5 teemat, millega
tehti edasi tööd. Viie teema hulgast (sotsiaal, sport, noosrootöö, ettevõtlus, kodanikuliikumine) valiti laiema
koostööpotentsiaaliga ideed, mida täpsema tegevuskava ja töögrupi suunas edasi vormiti 30. jaanuaril
ümarlaudades.
Edasiste tegevuste kaardistamiseks kutsus Lääne-Harju koostöökogu valdade esindajad ja infopäeval
osalenud huvilised ühisele kokkusaamisele.
Kopli-Madise turismitalus kogunesid 30. Jaanuaril järgmised huvigrupid:
-Sotsiaalvaldkonna huvigrupp
-Valdadevahelised ühistegevused tervise-ja rahvasport
-Sädeinimesed
3.1 Sotsiaalvaldkonna töögruppi juhatas Kaie Saar Nissi vallast
Kaardistati piirkondade ülesed vajadused; tugiisikute puudumine, invatranspordi vajadus, sotsiaalsete
eluruumide vähesus.
Ettepanek teha analüüs pakutavate sotsiaalsete teenuste kohta piirkonnas.
3.2 Tervise ja rahvaspordi valdkonda Raido Notton
Arutelu tulemusena leiti, et valdadevahelised sporditegevused noortele juba toimuvad. MTÜ Haiba
spordiklubi korraldab valdadevahelised kergejõustikuvõistlused. Puuduvad valdadeülesed
rahvaspordiüritused.
Ettepanek: korraldada piirkonda turundav rahvaspordivõistlus.
3.3 Sädeinimeste ühistegevusi Marje Suharov ja Merike Palts
Sädeinimeste valdadevaheline koostööprojekt toimub 2013 ja 2014 aastal. Igas vallas toimub valda
tutvustav päev, Iga vald otsustab ise, kuidas ja millise nurga alt oma sädeinimesi ja ettevõtlust tutvustada.
Ettepanek kajastada ettevõtlikkust.
Päevakorrapunkt 4
LHKK kontseptsiooni tutvustus, Tourest 2013- Raido
LHKK Harjumaa boksis, pind eraldatud mõttelisteks osadeks. Tagaseinas suur Padise Kloostri bänner, kiri
www.loode-eesti.ee

Päevakorrapunkt 5
LHKK turundusstrateegia loomiseks parimate pakkumiste tutvustus- Vaido/Annika
Kokku esitati kolm pakkumist:
Arutleti turunduse ja kommunikatsioonistrateegia pakkumuste üle ja leiti, et eelnevalt on vaja koostada
Lääne-Harju strateegia 2014+

Päevakorrapunkt 6
Kohapeal algatatud teemad
Õppereis. Koosoleku ajaks ei olnud potentsiaalsed koostööpartnerid vastanud.
Õppereisi kavandamise ja planeerimisega tegeletakse edasi.
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