
LHKK Tegevmeeskond  
 

 

2013 juuni-detsemberTÖÖKAVA TÄITMINE 

JUUNI Tegevus/sündmus vastutajad kommentaar 
 

Taotlejate kuulamine ja juhatuse koosolek 03 juuni, Lootuse küla   protokoll 

Hindamiskoosolek 07.juuni kell 16.00 hindamiskoosoleku protokoll 

 Üldkoosolek 07.-08. Juuni Kallaste Turismitalus  Üldkoosoleku protokoll 
 

2013 juunikuu kuludeklaratsioon  esitatud 

 
Projekti Lääne-Harju mikro- ja väikeettevõtjate ettevõtluspädevuse ja kompetentside..., koosolek 
(Mikroettevõtete Akadeemia Kolleegiumi hommikukohvi ja koosolek) 17. juuni 

Memo  

Lääne-Harju Kohaturundus, koosolek 27. juuni Memo  

Lääne-Harju Koostöökogu ja Lääne-Harju Noorteinfo ja Karjäärinõustamiskeskusele ESF projekti 
„Täiskasvanutele karjääriinfo vahendamine ja nõustamine“ töötuba Nissis 18.juuni kell 18.00; Vasalemmas 
20 juuni, kell 18.00 

Korraldatud, osavõtjaid osalejaid 
12 

HEAK ja HarjuLeader kompetentsikeskuste koostöö, ettevõtjate nõustamistasandite määratlemine,  
Harjumaa potentsiaalsetele alustavatele ettevõtjatele ning mikroettevõtjatele lihtsa ja arusaadava 
nõustamispaketi või skeemi koostamine ettevõtluse alustamisel ja arendamisel võimalike nõustajate ja 
nõustamisteenuste osas.   

Tegevmeeskond, HEAK, 
korraldatud 2 kohtumist, 
detsembris kohtumine 13. 
Detsember. Rakendub 2014 aastal 

LHKK strateegia mõju hindamine, küsimustiku koostamine taotlejatele/liikmetele, analüüs Delegeeritakse Strateegia 
uuendamise partnerile 

LHKK strateegia koostamise hankeprotseduur, partneri(te) valik Strateegia hanke komisjoni otsus 

Virtuaaltuuri III etapp lõpetamine esitatud  

JUULI Tegevus/sündmus Tegevmeeskond puhkusel Vastutaja/kommentaar 

Projekti Lääne-Harju mikro- ja väikeettevõtjate ettevõtluspädevuse ja kompetentside... koolitajatega 
kokkulepete sõlmimine 

Tegevmeeskond, kava koostatud, 
koolitatavatega esimesed 
kokkulepped sõlmitud 

Ettevalmistavad tegevused projektitaotluseks „Kodanike Euroopa“ taotlusvoorust koostööprojektiks Clare 
tegevusgrupiga 

tegevmeeskond 

AUGUST Tegevus/sündmus Vastutaja/kommentaar 

www.loode-eesti.ee domeeni arendus.  Tekstide korrigeerimine. Korrigeeritud kõik tekstid, (sh vene 
ja inglise keeles) 

Projekti Lääne-Harju mikro- ja väikeettevõtjate ettevõtluspädevuse ja kompetentside.... Harju Leader ja 
HEAK integreeritud nõustamisteenuse paketi koostamine- ümarlaud 

Tegevmeeskond, HEAK, 
korraldatud 2 kohtumist, 
detsembris kohtumine 13. 
Detsember. Rakendub 2014 aastal 

Projekti“ Lääne-Harju Kohaturundus tegevused.  Projektimeeskond + BDA 
ootuste täpsustamine, projekti 
elluviimise protsessi  detailne 
läbirääkimine, ajakava ja 
kaasatavate osapoolte 
läbirääkimine ja kokkuleppimine, 
projektisisese kommunikatsiooni 
kokkuleppimine. MEMO 

Lääne-Harju Koostöökogu ja Lääne-Harju Noorteinfo ja Karjäärinõustamiskeskusele ESF projekti 
„Täiskasvanutele karjääriinfo vahendamine ja nõustamine“ töötuba Nissis 27. august kell 18.00; 
Vasalemmas 22 august, kell 18.00 

Osalejaid 12 

SEPTEMBER Tegevus/sündmus  kommentaar 

Strateegia välishindamine. Andmestiku ja dokumentatsiooni koondamine ja esitamine välishindajale Tegevmeeskond etteantud nõuete 
ja vormide järgi 

Strateegia ettevalmistavad tegevused, sisehindamine Strateegiadokumentide analüüs 

Koostööprojekti koostamine „Kodanike Euroopa“ (LHKK+Clare tegevusgrupp) Esitatud 

http://www.vomentaga.ee/sites/default/files/dokumendid/juhatuse-koosolek-20130603_86.pdf
http://www.vomentaga.ee/sites/default/files/dokumendid/juhatuse-koosolek-20130607_87.pdf
http://www.vomentaga.ee/sites/default/files/dokumendid/uldkoosoleku-protokoll-20130607-0_16.pdf
http://www.vomentaga.ee/dokumendid/mikroettevotjate-akadeemia-koosolek-13062013
http://www.vomentaga.ee/sites/default/files/dokumendid/kohaturunduse-koosoleku-memo-27072013-0_717.pdf
http://www.vomentaga.ee/uudised/strateegia-uunendamine-05082013-toimus-hanke-komisjoni-koosolek
http://www.vomentaga.ee/sites/default/files/dokumendid/kohaturunduse-juhtgrupi-kohtumine_22.pdf
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Projekti ID 549481-EFC-1-2013-3-
EE-EFC-CM 

Projekti“ Lääne-Harju Kohaturundus tegevused   Projektimeeskond- juhtgrupi 
koosolek memo 23.september 

Strateegia ettevalmistavad tegevused: Lääne-Harju Koostöökogu  strateegia uuendamise protsessi 
ettevalmistavad tegevused: väliskeskkonna analüüsi, sisekeskkonna analüüs, eelneva (te) strateegiate 
eesmärkide täitmise ning saavutatud tulemuste mõõtmine, ja tulemuste analüüs ehk strateegia 
sisehindamine. September-detsember 2013 

Tegevmeeskond/OÜ Vesterra 

Kuludeklaratsioon juuli-augus-september esitatud 

OKTOOBER Tegevus/sündmus  kommentaar 

09. oktoober Noorsootöö konverents „VÕIN“ Koostöös Lääne-Harju Noorteinfo ja 

Karjäärinõustamiskeskusega Tegevmeeskond / Keila Noortekeskus 

Konverentsi kokkuvõte 

Projekti“ Ettevõtlikkuse edendamine“ ettevalmistavad tegevused Ettevõtlike sädeinimeste projekt 

Projekti Lääne-Harju mikro- ja väikeettevõtjate ettevõtluspädevuse ja kompetentside.... II koolitusmoodul Mikroettevõtjate akadeemia 

Strateegia ettevalmistavad tegevused  Lääne-Harju Koostöökogu  strateegia uuendamise protsessi 
ettevalmistavad tegevused: väliskeskkonna analüüsi, sisekeskkonna analüüs, eelneva (te) strateegiate 
eesmärkide täitmise ning saavutatud tulemuste mõõtmine, ja tulemuste analüüs ehk strateegia 
sisehindamine. September-detsember 2013 

Partner Vesterra OÜ  

2014 Rakenduskava koostamine Rakenduskava esitatud  

Kuludeklaratsioon oktoober esitatud 

NOVEMBER Tegevus/sündmus kommentaar 

Juhatuse koosolek, 04 november Protokoll 

Projekti Lääne-Harju mikro- ja väikeettevõtjate ettevõtluspädevuse ja kompetentside.... III koolitusmoodul 
21 november 

toimunud 

Strateegia ettevalmistavad tegevused: Fookusgruppide intervjuud Tegevmeeskond/juhatus/partner, 
toimus 3 fookusgrupi intervjuud 

Projekti „Lääne-Harju Kohaturundus“ tegevused, juhtgrupi liikmete leidmine Padise, Keila ja Vasalemma 
vallast. 

Projektimeeskond 

  

DETSEMBER Tegevus/sündmus kommentaar 

Juhatuse koosolek, 06. detsember Tegevmeeskond/Juhatus 

Üldkoosolek 06. detsember Tegevmeeskond/juhatus 

VÜF väikeprojektide taotlusvoorus osalemine, taotluse esitamine 10. Detsember  Tegevmeeskond 

Hange LHKK Strateegia koostamiseks  Tegevmeeskond/juhatus 

Kohaturunduse projekti tegevused, juhtgrupi koosolek 12. Detsember Vasalemmas Projektimeeskond 

http://www.vomentaga.ee/sites/default/files/editor/failid/kohaturunduse_koosolek_23.09.2013.pdf
http://www.vomentaga.ee/uudised/konverents-valem-onneks-igale-noorele-kokkuvote
http://www.vomentaga.ee/uudised/laane-harju-koostookogu-ettevotlike-sadeinimeste-projekt-0
http://www.vomentaga.ee/ettevotjale/mikroettevotjate-akadeemia
http://www.vomentaga.ee/sites/default/files/dokumendid/juhatuse-protokoll-2013-11-04_713.pdf

