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29.05.14 seisuga on Lääne-Harju Koostöökogus 74 liiget, koosolekul osales 33 liiget.
Osavõtjate nimekiri lisatud.
Koosoleku juhatajaks kinnitati LHKK juhatuse liige Rafael Milerman ja protokollijaks
Piia Kärssin.
Kinnitati järgmine päevakord:
1. Liikmete väljaarvamine Lääne-Harju Koostöökogust.
2. Tegevuspiirkonna laienemine.
3. Lääne-Harju Koostöökogu 2014+ arengustrateegia ettevalmistamise toetuse
tegevuskava kinnitamine.
4. Juhatusele volituste andmine rakenduskava muutmiseks.
5. Revisjonikomisjoni valimine.
6. Ülevaade Lääne-Harju Koostöökogu 2011-2013 strateegiliste eesmärkide
täitmisest ja saavutatud tulemustest.
7. Padise Käsitööpoe ülevaade elluviidud projektist ning ettepanekud edasiseks.
8. Juhatuse info.
9. Tunnustame perioodi 2008-2013 silmapaistvamaid projekte ja nende
elluviijaid.
Päevakorrapunkt
1.
Liikmete väljaarvamine Lääne-Harju Koostöökogust
Ettepanek Arvata välja Lääne-Harju Koostöökogust vastavalt põhikirja punktile 4.10.
AL&S Marketing Grupp
Safari Seiklused MTÜ
OÜ H&P Wara
Hääletus: Poolt 27, Vastu 0, Erapooletuid 0, 6 liiget ei osalenud hääletamises
Otsus: Arvata välja Lääne-Harju Koostöökogust
AL&S Marketing Grupp
Safari Seiklused MTÜ
OÜ H&P Wara
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Päevakorrapunkt
2.
Tegevuspiirkonna laienemine
LHKK-le on esitanud liitumisavalduse Paldiski linn ja piirkonna MTÜ Paldiski360 ja
OÜ Pakri Parun. Põhikirja kohaselt on juhatusel õigus otsustada uute liikmete
vastuvõtmise üle. Kuna tegemist on LHKK jaoks olulise otsusega, on laienemine
aruteluks ka üldkoosolekul.
Vassili Golikov - Paldiski linna arenguspetsialist tutvustas Paldiski piirkonda.
Küsimused:
1. Kui linna elanike arv tõuseb üle 4000, kas see pole meie jaoks probleem?
Juhatuse esimees: Oleme esitanud sama küsimuse Põllumajandusministeeriumi
esindajale ning saanud vastuse, et see ei ole liitumisel takistuseks.
2. Kas ei teki vastuolu Paldiski linnalise iseloomu ja meie teiste valdade
maapiirkondliku iseloomu vahel?
Paldiski arendusspetsialist: Paldiski linna alla kuuluv maa-ala on väga suur ja
mitmekesine, kaasa arvatud nt Pakri saared.
3. Kuidas liitumine mõjutab LHKK eelarvet?
Tegevjuht: Uuel perioodil kehtib uus valem, mis koosneb järgmistest komponentidest:
strateegia hindamispunktid, ruutkilomeetrid, inimeste arv ja kohalikule
omavalitsustele laekuv tulumaks. Seega piirkonna eelarve kokkuvõttes suureneb,
kuigi linna puhul rakendatakse vähendusprotsenti.
4. Mida Paldiskil on meile pakkuda?
Paldiski arendusspetsialist: Paldiski pakub omalt poolt teadmisi, oskusi ja juba
olemasolevaid võrgustikke.
5. Millal otsustab juhatus tegevuspiirkonna laienemise üle ja kas arvestatakse
üldkoosoleku meelsusega?
Juhatuse esimees: 3. novembril arutab juhatuse koosolek uute liikmete vastuvõtmist.
Juhatuse esimees informeeris üldkoosolekut sellest, et Paldiski piirkond saaks
osaleda juhatuse töös, tuleb muuta põhikirja.
Ettepanek: Teha informatiivne hääletus Paldiski vastuvõtmise osas ning anda
juhatusele sisend lõppotsuseks.
Hääletus: Poolt 30, vastu ja erapooletute häälte osas hääletust ei toimunud
Päevakorrapunkt
3.
Lääne-Harju Koostöökogu 2014+ arengustrateegia ettevalmistamise
toetuse tegevuskava kinnitamine
Juhatuse esimees tutvustas tegevuskava
Küsimused:
1. Kuidas üldse tekkis eelarveread, sest pole selgelt näha, kuidas on omavahel
seotud tegevused ja eelarve?
Juhatuse esimees: Tegevuskava koostamise protsess on oma alguse saanud juba
palju varem. Kõik ei peagi selles olema nii detailne. Samuti on seda tegevuskava
võimalik 2 korda veel muuta.
2. Kui palju on kavas võtta tööle meetmejuhte ja millise lepinguga?
Juhatuse esimees: Kuni strateegia kinnitamiseni tähtajaliselt ja meetmejuhtide arv
selgineb lähiajal.
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Ettepanek: Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2014+ arengustrateegia
ettevalmistamise toetuse tegevuskava ja anda volitused juhatusele, et tegevuskava
vajadusel muuta.
Hääletus: Poolt 32 häält, üks liige ei hääletanud. Vastu ja erapooletuid ei olnud.
Otsus: Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2014+ arengustrateegia
ettevalmistamise toetuse tegevuskava ja anda volitused tegevuskava
muutmiseks Lääne-Harju Koostöökogu juhatusele.
Tegevuskava ja eelarve lisatud protokollile.
Päevakorrapunkt
4.
Juhatusele volituste andmine rakenduskava muutmiseks.
Seoses lõppeva perioodi jäägiga on tekkinud võimalus uue taotlusvooru
väljakuulutamiseks. LHKK jääk taotlusvoorudest on ligi 7000 eurot, LHKK
halduskulude ridadest on ülejääk umbes 50 000 eurot. Kokku ligikaudu 60 000 eurot.
Meetmelehtedel tuleb muuta vähemalt projektide elluviimise aeg, mis kujuneb väga
lühikeseks.
Ettepanek: Anda juhatusele volitused rakenduskava muutmiseks.
Hääletus: Poolt 33 häält. Vastu ja erapooletuid ei olnud
Otsus: Anda juhatusele volitused rakenduskava muutmiseks.
Päevakorrapunkt
5.
Revisjonikomisjoni valimine
Revisjonikomisjoni liikmed (Piret Lõuk ja Kalle Pedak) andsid ülevaate oma tööst ja
ettepanekutest uuele komisjonile. Oluline on pühendumine ja pädevus.
Revisjonikomisjon peaks olema rohkem kaasatud LHKK tegemistesse ja esitama ka
omalt poolt ettepanekuid töö käigus.
Ettepanek: Valmistada üldkoosolekut paremini ette otsuste tegemiseks, jagada
eelnevalt informatsiooni. Protokollid võiksid olla põhjalikumad. Juhatuse päevakord
saata soovitavalt ka revisjonikomisjonile.
Moodustati valimiskomisjon:
1. Natali Käsk
2. Urmas Kaup
3. Raiman Kukk
Ettepanek: Kinnitada valimiskomisjon
Hääletus: 33 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Esitada kandidaadid:
1. Piret Lõuk
2. Kerli Lambing
3. Kalle Ollema
4. Argo Kroon
Ettepanek: Valida kolmeliikmeline revisjonikomisjon
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Hääletus: Poolt 22 häält, vastu ja erapooletute häälte osas hääletust ei toimunud.
Otsustati: Valida kolmeliikmeline revisjonikomisjon
Kandidaadid tutvustasid ennast.
Revisjoni liikmete valimine salajasel hääletusel:
Sedelile märgiti kuni 3 eelistatud kandidaadi numbrit
Kokku jagati 33 sedelit,
Valimiskastis 32 sedelit
Rikutud sedeleid ei olnud
Hääled jagunesid:
1 Piret Lõuk 29 häält
2. Kerli Lambing – 29 häält
3. Kalle Ollema – 16 häält
4. Argo Kroon – 22 häält
Otsus: Revisjonikomisjoni liikmeteks valida Piret Lõuk, Kerli Lambing ja Argo
Kroon.
Päevakorrapunkt
6.
Ülevaade Lääne-Harju Koostöökogu 2011-2013 strateegiliste eesmärkide
täitmisest ja saavutatud tulemustest
Tegevjuht andis ülevaate strateegiliste eesmärkide täitmisest.
Tulevikku võiks kindlasti kaasa võtta teadmise - vaadata tihedamini strateegiat ja
mõõdikuid perioodi käigus üle.
Päevakorrapunkt
7.
Padise Käsitööpoe ülevaade elluviidud projektist ning ettepanekud
edasiseks.
Juuni keskelt kuni 31. augustini oli Padisel avatud käsitööpood. Poes oli müügil
kohalik käsitöö ja pood tegutses ka turismiinfopunktina.
Käsitöö ostu kohta olemas statistika: 1101 eset (eelkõige magneteid, keraamikat),
kaupa tõi 40 erinevat tootjat kõigist valdadest. Käive üle 5600 euro.
Infomaterjale oleks oodanud kohalikelt ettevõtjatelt rohkem, mh ka saksa- ja
venekeelseid.
Edaspidi on plaanis panna roheline turismi infopunkti silt maanteele. Järgmise aasta
plaanid on veel konkretiseerimata, loodetakse ka teiste valdade abile.
Ettepanek: Järgmisel aastal pöörata tähelepanu teavitusele, mh kohalikes lehtedes,
alustada ettevalmistustöödega varakult.
Päevakorrapunkt
8.
Juhatuse info.
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Muudatused seoses Paldiski liitumisega. Kui juhatus otsustab vastu võtta, siis peab
üldkoosolek muutma põhikirja. Samuti on vajalikud muudatused seoses erakorralise
üldkoosoleku kokkukutsumisega.
Suure tõenäosusega kutsutakse üldkoosolek kokku veel sellel aastal.
Üleskutse võtta osa strateegia koostamise koosolekutest ja üritustest. Info
kuupäevade kohta saadetakse võimalikult vara.
Päevakorrapunkt
9.
Tunnustame perioodi 2008-2013 silmapaistvamaid projekte ja nende
elluviijaid.
Valim koostati juhatuse ettepanekul nende taotlejate seast, kes projektid tähtajaliselt
ja korrektselt ellu on viinud ning millistel projektidel on olnud piirkonnale märgatav
mõju. Valimisse jäi 229 projekti, mis jagunesid 23 taotleja vahel.
Juhatus valis 23 taotleja seast välja nende ellu viidud projektide põhjal 10
organisatsiooni.
Tunnustati:
1. Ellamaa Loodusselts
2. Vasalemma vallavalitsus
3. MTÜ Ruila mõis
4. MTÜ Laitse seltsimaja
5. Risti Kogudus
6. MTÜ Jalgpalliklubi Kernu Kadakas
7. MTÜ National Heritage Trust
8. MTÜ Rummu karjäär
9. MTÜ Orhivar
10. Triin Tohver Hoburavi OÜ

Juhatuse esimees
Rafael Milerman

Protokollija
Piia Kärssin
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