
LÄÄNE-HARJU KOOSTÖÖKOGU

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Kabila 29. oktoober 2008

Algus Lepiku turismitalus kell 18.10 ja lõpp kell 19.45.
Koosolekut  juhatas  juhatuse  esimees  Heiki  Pajur,  protokollis  Miina  Frank.  Osalejate  leht 
lisatud protokollile.

Päevakorrapunktide läbivaatamine
1. Rakenduskava tutvustamine
2. Rakenduskava kinnitamine

1. Päevakorrapunkt  
Rakenduskava tutvustamine

Ettekandja: tegevjuht Piia Kärssin

1.1 Lääne-Harju Koostöökogu rakenduskava tutvustus. (Ettekanne lisatud)
Põllumajandusministri  määrusega  on Lääne-Harju Koostöökogule antud kuni  2010 aastani 
tegutsemiseks  15 228 539  krooni,  millest  kuni  20  %  võib  arvestada  tegevuspiirkonna 
administreerimise  kuludeks.  Antud  rahasumma  võib  veelgi  suureneda  vastavalt  PM 
hindamiskomisjoni poolt antud hinnangule ja pingereale.
Rakenduskava sisaldab  6 meedet  ning 18 tegevust.  2009.  aastal  avanevad  kõik meetmed, 
tegevustest  jääb  välja  „Küla  sotsiaalse  infrastruktuuri  arendamine“,  mille  tegevustele  on 
peatselt  võimalik  taotleda  PRIA  kaudu  Külade  uuendamise  ja  arendamise 
investeeringutoetuse meetme 3.2 alt.

2009 aastal on LHKK 4 taotlusvooru, mis avanevad 15.02, 15.05, 15.08 ja 15.11. Taotluste 
hindamine toimub kolmes voorus.

1. Vorminõuetele vastavuse kontroll  - 10 päeva
2. Hindamiskomisjoni hinnang – 10 päeva
3. PRIA hinnang – ligikaudu 3 kuud

1.2 Meetmete ja toetuste summade tutvustus. 
Rakenduskava on võimalik muuta 2009. aasta  septembris,  kui  taotlemine peaks kujunema 
oodatust erinevaks. 

LHKK juhatus tegi valdade volikogudele ettepaneku liikmemaksu suurendamiseks 30 000 
kroonini. Liikmemaksu suurendamine on vajalik seoses 2009. aastal kogu Lääne-Harju 
Koostöökogu piirkonda hõlmavate Lääne-Harju Koostöökogu poolt elluviidavate projektide 
omafinantseeringu katmisega ja Lääne-Harju Koostöökogu strateegia meetmete avanemisega. 



1.3 Hindamise tutvustamine
Hindamiskomisjon  koosneb  LHKK  juhatusest.  Hinnatakse  organisatsiooni  tugevust  ja 
projektijuhi  kompetentsust,  projekti  kooskõla  piirkonna  arengustrateegiaga,  projekti 
põhjendatust, projekti elluviimise tegevuskava ja eelarvet, projekti jätkusuutlikkust ning mõju 
organisatsioonile või kogukonnale. Samas peetakse oluliseks ka ideed ennast. 
Koordinaator nõustab taotluste koostamist.

Küsimus: Kas hindamiskomisjoniliikme töötasu võiks olla tasustatav? 
Küsimus otsustati panna hääletusele :
Poolt: -
Vastu: 15
Erapooletuid: 3

Küsimus:  Kas  kompenseerida  juhatuse  liikme  sõidukulud?  Vastus:  kuludokumendi  ja 
avalduse alusel võiks. Küsimus otsustati panna hääletusele.
Poolt : 12
Vastu: -
Erapooletuid: 4
Ei hääletanud: 2

Küsimus:  Kas  sädeinimeselt  võtta  väljasõitudel  omafinantseering?.  Vastus:  Ei.  Küsimus 
otsustati mitte hääletusele panna. 

2. Päevakorrapunkt  
Rakenduskava kinnitamine

Päevakorrapunkt pandi hääletusele:
Poolt: 18
Vastu: -
Erapooletuid: -

Otsustati: Lääne-Harju Koostöökogu rakenduskava kinnitada ning volitada juhatust muutma 
rakenduskava juhul, kui PRIA teeb vastavad ettekirjutused.

Küsimus: Milline on rakenduskava kõige nõrgem koht?
Heiki  Pajur:  MTÜ-de  ja  ettevõtjate  teadmatus  ja  huvipuudus,  mis  peaks  koordinaatori 
tööleasumisel lahenema.

Heiki Pajur
Juhatuse esimees Miina Frank
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