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Juhatuse koosoleku protokoll 
Vasalemma                                                                                                               03.02. 2014 nr. 2 
 
 
Kohal viibisid: Tiina Tamm, Rafael Milerman, Merike Palts, Andrei Dvorjaninov, Tiit Jaagu, Rafael 
Milerman, Dea Rüüberg,  Egle Kaur,  Mart Mets,  Hanna Uustal,  Ando Eelmaa, Vaido Romulus  
koordinaator  Marje Suharov ja tegevjuht  Annika Jõks 
 
Koosoleku juhatajaks kinnitati juhatuse esimees Vaido Romulus ja protokollijaks Marje Suharov.  
 
Kinnitati järgmine päevakord: 

1. Liikmekandidaadi tutvustus  MTÜ National Heritage Trust. 
2. Rakenduskava 2014 muutmine.  
3. Kohaturunduse I etapi kinnitamine  
4. Rahvusvahelise projekti-idee arutelu 
5. Hindamiskomisjoni liikmete kinnitamine        
6. Strateegia juhtgrupi kinnitamine, töö tasustamine.  
7. Strateegia prioriteetide valik ja kinnitamine.  
8. Täiendavad teemad, küsimused 

 
Päevakorrapunkt 1 
Liikmekandidaadi tutvustus  MTÜ National Heritage Trust.  
 
MTÜ National Heritage Trust (edaspidi ka MTÜ NHT) põhieesmärgiks on Keila-Joa lossi, kui olulise 
ajaloo- ja kultuuripärandi säilitamine  MTÜ NHT  osaleda piirkonna arengu  kujundamisel 
Tutvustuse tegi Andrei Dvorjaninov 
 
Ettepanek võtta NHT MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks 
Hääletus: poolt  8, vastu ja erapooletuid  hääli ei olnud,  
 
Otsus; Võtta MTÜ National Heritage Trust Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks 
 
Päevakorrapunkt 2 
Rakenduskava 2014 muutmine.  
 
Leader-meetme reservi arvelt suurendatakse KTGde teise perioodi eelarvet. 
Lääne-Harju Koostöökogule eraldatav summa 3 536,50. 
Ettepanek: eraldatav summa 3 536,50 lisada Lään-Harju Koostöökogu 2014 strateegia rakenduskava  
III meetmesse  
 
Otsus: eraldatav summa lisada 2014 Lääne-Harju Koostöökogu strateegia rakenduskavva meetmesse 
III (Kohalike teenuste arendamine). Rakenduskava muudatus edastada PRIAle.  
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Päevakorrapunkt 3 
Kohaturunduse I etapi kinnitamine  
 
15. jaanuaril toimus projekti „Lääne-Harju kohaturundus“ koolitus ja avaseminar 
 
Lääne-Harjumaa kohaturundusstrateegia I arenguseminari tulemusena lepiti kokku piirkonna ühisosaks 
olevates tugevustes ja väärtustes, väljakutsetes, piirkonna turundusliku eristumise võimalustes ning 
arengusihtides. 
Kokkuvõte edastati osalejatele ja juhatuse liikmetele e-posti teel 24. jaanuaril. 
 
Ettepanek: Projekti esimesel seminaril saadud sisendit kasutada LHKK strateegia koostamisel, jätkata 
projektitegevustega. 
 
Ettepanek kiideti heaks.  
 
Päevakorrapunkt 4 
Rahvusvahelise projekti-idee arutelu/  
 
Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Põhjamaade Kultuurifondi toetused. 
Kellele: grupid / koostöövõrgud, asutused 
Miks: võrkude ja ühingute koostööks, laste ja noorte tegevuseks, tegevusteks väikelinnades ja külades 
Milleks: konverentsideks, kontsertideks, ringreisideks, näitusteks 
Toetatav summa kuni 300 000 Taani krooni, toetus 85% tegevustest 
 
Idee esitada rahvusvaheline projekt laekus Heli Nurgeri poolt, kelle ettepanek on: 
Projekt "Mööda rannikut" – partnerid oleksid MTÜd kolmest Põhjamaast ja Eestist . Heli omab kontakt 
regionaalsete  organisatsiooniga Norras, Taanis ja Soomes. Kõik need paiknevad veekogu ääres, 
Ettepanek teha  5 kokkusaamist: 4 praktilist kokkusaamist (igas riigis üks), st osalemist mingisugusel 
sündmusel, mida osalevad partnerorganisatsioonid (nagunii) korraldavad. Iga riik võiks võtta omale 
temaatilise alapealkirja, näiteks: Ajalugu, Käsitöö, Lapsed ja noored, Rahvakultuur vms. Igast 
partnerriigist pandaks vastavalt sündmuse teemale kokku programm ja osaletakse (kas kunstinäitus, 
workshop, käsitöönäitus-müük, kontsert vms). Viimane 5. kokkusaamine oleks teoreetilisem ning 
keskendunud Läänemeremaade-kultuuri olemuslikesse ja selle teadvustamise, jätkusuutlikkuse 
küsimustesse. Programmi sekretariaat soovitas taolise analüüsi tekitamist projekti lõpuks. 
 
Lääne-Harju Koostöökogul on huvi  projekti esitamiseks 
 
Ettepanek esitada järgmiseks juhatuse koosolekuks 03.03.14  ideekavand ja orienteeruv eelarve koos 
konkreetsete tegevustega ja partneritega Põhjamaades 
Tegevusprogrammi koostamisel arvestada Lääne-Harju koostöökogu strateegia eesmärkidega, kus 
tegevused toimuksid viies vallas kaasate osalejaid lähtuvalt Leader põhimõtetest. Alternatiivina kaaluda 
projekti omaosaluse katmisel koostöökogu vallavalitsustega. 
Kaasata projekti tegevuste väljatöötamisel Lääne-Harju Koostöökogu tegevtöötajaid  ja huvitatud 
juhatuse liikmeid. 
 
Ettepanek edastataks Heli Nurgerile e-maili teel. Vastutaja Marje Suharov. 
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Päevakorrapunkt 5 
Hindamiskomisjoni liikmete kinnitamine        
 
Konkursile laekus 7 avaldust 
Kandidaadid:  
Piia Kärssin- Padise vald 
Kaie Ehrpais – Nissi vald 
Henno Nurmsalu – Kernu vald 
Kadri Tillemann – Keila vald 
Kerli Lambing – Vasalemma Vald 
Tiina Sergo – Ida-Harju Koostöökoda 
Demis Voss – Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus 
Kõik kandidaadid vastavad konkursi tingimustes esitatud nõuetele. 
 
Ettepanek kinnitada esitatud hindamiskomisjoni liikmed LHKK 2014 aasta I taotlusvooruks. 
Ettepanek pandi hääletusele: 
Hääletus: poolt 12 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
 
Otsus: Kinnitada LHKK 2014 aasta Leader meetme I taotlusvooru hindamiskomisjon koosseisus: 
Piia Kärssin, Kaie Ehrpais, Henno Nurmsalu,  Kadri Tillemann, Kerli Lambing, Kerli Lambing, Tiina 
Sergo, Demis Voss. 
 
Tegevjuht kutsub kokku esimese hindamiskomisjoni koosoleku. Toimub koolitus,  määratakse esimees 
ning edasised koosolekute toimumise ajad. 
 
Päevakorrapunkt 6 
Strateegia juhtgrupi kinnitamine, töö tasustamine. 
 
Strateegia juhtgrupi ülesanded:  
Strateegia juhtgrupi ülesandeks on koostada LHKK strateegia 2014-2020, lähtudes ettevalmistusfaasis 
tehtust, kohaturunduse projekti väljunditest ning kaasamise käigus saadavast informatsioonist. 
 
LHKK Juhatus kinnitab sisendite põhjal korralistel koosolekutel vahe-etapid, annab edasiliikumiseks 
suunised (vertikaalsed osad). 
 
Juhtgrupi liikmed: Vaido Romulus, Kaie Saar, Tiina Tamm, Rafael Milerman, Annika Jõks 
 
Grupijuht Tiina Tamm vastutab selle eest, et juhtgrupi kogunemisteks oleks materjal ette valmistatud ja 
võimalikud valiku- ja/või arutelukohad selgelt esile toodud, samuti selle eest, et juhtgrupi töö tulemus 
saaks õigeaegselt juhatusele esitatud.  
Tegevjuht Annika Jõks vastutab juhtgrupi poolt toodetud materjalide publitseerimise eest 
sihtgruppidele/sidusrühmadele ning strateegia koostamise/kaasamise kava sündmuste korraldusliku 
poole eest, samuti strateegia nn horisontaalsete osade kirjapaneku eest juhtgrupile läbivaatamiseks 
 
 Juhtgrupi töö tasustamise alused 
Töö tegemise aeg  06.veebruar - 30.aprill 
Töö vorm- nõupidamised + individuaalne töö  
Maht ca  50  tundi, inimese kohta.  
Tunni hind 10 EURi (neto)  
Organisatsiooni kulu 5000 EURi 
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Ettepanek :kinnitada strateegia juhtgrupi liikmed, ülesanded ja  töö tasustamine. 
Ettepanek pandi hääletusele 
Hääletus: poolt 10, vastu 1, erapooletuid 1 
 
Otsus: Kinnitada LHKK strateegia koostamise juhtgrupi liikmed,  tööpõhimõtted ja tasustamine 
 
 
 7.Strateegia prioriteetide valik ja kinnitamine  
Juhatuse esimees esitles juhtgrupi ettepanekut prioriteetide osas: 
 
1.TARISTU JA ELUKESKKOND (kergliiklusteed, elukeskkonna kvaliteet, heakord, rannaalade kasutus, 
looduskeskkond) 
2.ETTEVÕTLUS ja ETTEVÕTLIKKUS (kohalike ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine, elustiili ja 
mikroettevõtlusega alustajate toetamine, kohalikud tooted/teenused, töökohtade loomine, klastrid) 
3.KOOSTÖÖVÕRGUSTIKUD (Kommunikatsiooni, koostöö ja koordinatsioon, ühisturundus) 
KRITEERIUM 
4.KOGUKONNATEENUSED (turupotentsiaalil põhinevate kogukonnateenuste arendamine ning 
ärimudelite rakendamine vabaühendustes) 
5.KOHATURUNDUS (Piirkonna eripärade mõjusam rakendamine, viidad, sildid, KOHALIKUD 
TOOTED) 
6.TURISMIARENG JA REKREATSIOONIKORRALDUS (turismiobjektide ja turismi-infra arendamine, 
(matka)rajad) 
7.KULTUUR JA SPORT 
 
Ettepanek juhatuse e-mailile saadetakse tabel , kus juhatuse liikmed  annavad punktid iga prioriteedi 
olulisust silmas pidades. Punktid 1-7.  
Koondtabeli esitab strateegia juhtgrupile ja juhatusele tegevjuht hiljemalt 11.02.2014 
  
 
 
 
 
Koosoleku juhataja                                                                     Protokollija 
Vaido Romulus                                                                         Marje Suharov 
 
 
 


