
 

 

UUDISKIRI 

Tere tulemast tutvuma LHKK uudiskirjaga nr 4/2012 

LHKK UUDISED 

LHKK UUS JUHATUS 

8.-9. juunil pidas koostöökogu Pedasel oma suviseid mõttetalguid ja üldkoosolekut. Üldkoosoleku 

raames valiti ka uus juhatus.  

Nissi valla esindaja kinnitati juhatusse 03.08 toimunud Üldkoosolekul. Päris uus liikmeid jätkab 

uuenenud juhatuses 6 – Tiina Tamm Padise mittetulundusühingute esindajana, Raido Notton Keila valla 

ettevõtjate esindajana, Egle Kaur Keila valla mittetulundusühingute esindajana, Vaido Romulus Kernu 

ettevõtjate esindaja, Rafael Milerman Kernu mittetulundusühingute esindajana ja Kaie Saar Nissi 

kohaliku omavalitsuse esindaja.  Eelmisest juhatuse kooseisust jätkavad Enn Karu, Mart Mets, Priit 

Raudla ja Kadri Tillemann, kes esindavad kohalikke omavalitsusi. Ettevõtjate ja kodanikuühenduste 

esindajatest valiti juhatusse tagasi Kaido-Allan Lainurm, Merile Palts, Dea Rüüberg, Tiit Jaagu ja Hanna 

Uustal. Eelmise juhatuse liikmetest Kalle Ollema, Piret Lõuk, Merle Beljäev, Marju Muldja ja Lilian Saage 

uuenenud juhatuses ei jätka, nad kas ei kandideerinud või ei osutunud valituks.  

Uus juhatus valis 04. Juulil juhatuse esimeheks Vaido Romulus ja aseesimeheks Raido Notton. 

LHKK TÖÖGRUPID 

04 juulil kinnitati LHKK juhatuse poolt alljärgnevad töögrupid ja nende juhid:  

1. Kohaturundus- töögruppi juhib Piret Lõuk 

2. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus- töögruppi juhib Annika Jõks 

3. Strateegia uuendamise, koostöö ning arengu töögruppi juhib Kaido-Allan Lainurm 

4. Sädeinimesed- töögruppi juhib Merike Palts 

    Tegevust jätkab kevadel tööd alustanud Turismiettevõtete töögrupp, mida juhib Raido Notton. 

Töögrupid alustavad oma tegevust alates septembrist. Täpsem info töögruppide töö eesmärkidest, 

töökorrast ja liikmete kaasamisest saab olema kodulehel.  

Olete oodatud osalema töögruppide töös. 

SÜGISENE TAOTLUSVOOR 17. – 27. August   



2012 II taotlusvoor, avanevad I ja II meede 

Avanevad: 

Meede I  Investeeringuprojektide ettevalmistamine 

Meede II  Ühistegevuse ja kogukonna arendamine 

Meede III Kohalike teenuste arendamine 

LHKK poolt pakume tasuta nõustamist projektiideede analüüsiks, projektitaotluste ettevalmistamisel ja 

koostamisel. 

SÜNDMUSED 

10-12 augustil toimub  projekti Sädeinimeste jätkuprogramm 2011 õppe- ja motivatsioonireis 

Saaremaale.   

HEAK UUDISED 

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse uudiskirjad avaldame edaspidi LHKK kodulehel 

RAHASTUSVÕIMALUSED 

EAS laiendas innovatsiooniosaku teenuseosutajate ringi disaini- ning insenertehniliste teenuste 

pakkujatega.  

Selle tulemusena suureneb väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate võimalus uute toodete, teenuste 

ning tehnoloogiate arendamisel teha koostööd Eesti disainerite ja inseneridega.  Kuna on oluline, et 

innovatsiooniosaku kaasabil pakutavad teenused oleksid kõrge kvaliteediga, sätestatakse 

toetusmeetmes insenertehniliste- ja disainiteenuste osutajatele valikukriteeriumid: 

 insenertehnilise teenuse pakkuja peab olema juriidiline isik, mille innovatsiooniosaku projekti 

elluviimise eest vastutab volitatud inseneri kutsega töötaja. Volitatud inseneri kutse on vastava 

valdkonna erivolitustega kõrgema taseme diplomeeritud insener, kellele on kehtestatud teatud 

kvalifikatsiooni nõuded; 

 disainiteenuse pakkuja peab olema juriidiline isik, mis vastab EASi valikukomisjoni poolt 

kinnitatud valikukriteeriumitele. Disainiteenuse pakkujate nimekiri on avaldatud EASi kodulehel. 

Innovatsiooniosaku kui ühekordse toetuse esmane eesmärk on luua alus väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtete arendustegevuse ning innovatsiooniteenuste pakkujate koostööle. Lisaks eelpool 

toodule toetatakse teenuseosutajate poolt pakutavate innovatsioonialaste teenuste hankimist järgmistes 

valdkondades: 

toote- või teenuse arenduse alased konsultatsioonid; 

töökorralduse, tootmis- või tehnoloogiaalane nõustamine; 

IT-, tehnoloogiliste- ja tehnoloogilise tootmiskorralduse lahenduste väljatöötamine ning juurutamine; 

insener- ja disainilahenduste väljatöötamine ja juurutamine; 

teostatavus- või tasuvusuuringute läbiviimine; 

metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alased konsultatsioonid; 

vastavus- või tootearenduskatsetuste läbiviimine; 

patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alase õiguskaitse nõustamine; 



patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alase uuringu ja infootsingu teostamine; 

patendi, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse registreerimine. 

 Osaku suurus ühe ettevõtte kohta on kuni 4000 eurot ja omafinantseering nõutav pole.  Kui on plaanis 

kallim arendustöö, saavad kuni neli ettevõtjat esitada ühistaotluse kuni 16 000-eurose 

innovatsiooniosaku saamiseks. Täpsem info  http://blog.projektid.ee/easi-innovatsiooniosak-laienes/ 

Alates 9. juulist muutis EAS põhimõtteid stardi- ja kasvutoetuste andmisel.  

Starditoetust on võimalik taotleda senise 7000 euro asemel maksimaalselt 5 000 eurot. Ettevõtja 

omaosaluse määra starditoetuse puhul ei muudeta - selleks on jätkuvalt 20%. 

Kasvutoetuse osas tõuseb ettevõtja omaosalus seniselt 35%-lt 50%-le.  Kasvutoetust on võimalik 

taotleda kuni 32 000 eurot. 

Starditoetust on oodatud taotlema jätkusuutlik alustav ettevõtja, kelle ettevõtte asutamisest ei ole 

möödas rohkem kui 12 kuud. Kasvutoetust on oodatud taotlema maksimaalselt 36 kuud vana 

jätkusuutlik ja kasvupotentsiaaliga ettevõtja. Täpsem info  http://blog.projektid.ee/stardi-ja-kasvutoetuse-

muudatus/ 

LIIKMETE UUDISED 

Telli ehitusmaterjal, konteinerid, kaubaalused ja muu Lootuse Küla tööstusest! 

Lootuse Küla puidutööstuse puhul on 100% tegemist sotsiaalse ettevõtlusega ning selle olemasolu on 

Lootuse Küla rehabilitatsioonikeskusele oluline kahel põhjusel – omame töökasvatuse ja tööharjumuste 

kujundamise baasi ja samas annab puidutööstus, võimaluse rehabilitatsiooniprogrammi igapäevaste 

kulutuste osaliseks finantseerimiseks. 

Töökasvatus paneb aluse rehabilitatsioonis olevatele meeste suutlikkusele edasises elus edukad olla. 

Selle eesmärgiks on taastada või alles luua meestel tööharjumus, õpetada tööeetikat, tööprotsessi 

käigus kerkivate probleemide lahendamist töökollektiivis, kohusetunnet, tööohutuse ja muudest 

reeglitest kinnipidamist. 

Tööstuses valmistatud toodangu müügitulust katame igapäevaseid programmiga seotud kulusid. 

Tellides Lootuse Külalt erinevat toodangut, toetad sa tehtavat võõrutus- ja rehabilitatsioonitööd, sa 

annad võimaluse aidata rohkem mehi ja toetad programmi läbinud ja sõltuvusest lahti saanud meeste 

perekondi.  

Sinu tellimust täites saavad mehed omandada tööharjumusi ja arendada oma tööoskusi, mis on neile 

hädavajalikud eelseisva töö- ja pereelu  rajamisel. Loe edasi siit: 

http://www.lootusekula.ee/index.php?page=396 

“Pärtlipäeva pärlid” laadast ja festivalist Laulasmaal 24.augustil 2012. 

Tegemist on Laulasmaa külaseltsi poolt organiseeritud esmakordselt toimuva Pärtlipäeva laadaga koos 

mõnusa folkfestivaliga.  

Alates kella kolmest päeval algab Laualsmaa külakeskuse laadal kauplemine, samas asuval laadalaval 

astuvad üles ansamblid, pillimehed, tantsijad, toimub live-kunstniku Tõnu Talve maaliprotsess otse 

publiku ees. 

Laadaplatsil töötab filmitelk, kus erinevale maitsele väärtfilme pakutakse.  

Lastealal toimub lasteprogramm ja töötab “tibuhoidla”. Osavad meistrid viivad läbi õpitubasid nii käsitöös 

kui kalarappimise kunstis.  

http://blog.projektid.ee/easi-innovatsiooniosak-laienes/
http://blog.projektid.ee/stardi-ja-kasvutoetuse-muudatus/
http://blog.projektid.ee/stardi-ja-kasvutoetuse-muudatus/
http://www.lootusekula.ee/index.php?page=396


Vanade rannakalurite jututoas võib kuulda värvikaid lugusid merelkäimisest ja kalapüüdmise nippidest. 

Kell 18.00 saab külakeskusest alguse keskkonna- ja ajaloohõnguline giidide juhitud rattamatk ümber 

Lohusalu poolsaare ja selle atraktiivsemate paikade. 

KutiMuti laval algab kell 19.00 humoorikas A.Kivirähki kirjutatud teatrietendus "Sinised kilesussid jalas" 

Indrek Taalmaa esituses.  

Festivali peaesinejaks on samas KutiMuti laval ansambel "OORT".  

"Oorti" kontserdi lõppedes suundutakse tõrvikute valgel Lahepere lahe rannale. Rannal Heino Elleri 

lemmikmänni juures (tähistame ju sel aastal tema 125 juubelit) 

toimub ühendkooride ülesastumine Hirvo Surva taktikepi all. Ilusamad laulud põhjarannast ja kodumaast 

saavad festivali meeliülendavaks ja emotsionaalseks lõpetuseks. 

Info: http://festival.laulasmaa.eu 

 

 

http://festival.laulasmaa.eu/

