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UUDISKIRI 

Tere tulemast tutvuma LHKK uudiskirjaga nr 2/2013 

Seekordses uudiskirjas anname lühiülevaate jaanuaris toimunud tegevustest ja lähiaja plaanidest  

Head lugemist!  

12. jaanuaril toimus Info- ja koostööpäev  

Riispere Kultuurimajas toimus rohkearvulise osalejaskonnaga üritus, kus juhatuse esimees Vaido 

Romulus andis seniste taotlusvoorude põhjal koostatud ülevaate sektorite ja omavalitsuste lõikes ning 

rääkis, millised on ootused projektidele, mida sellel aastal esitatakse. 

AASK Consult treener Aino Kuntsel viis päeva teises pooles läbi loovruumi meetodil koolituse ja 

mõttekojad, mille tulemusena leiti ja sõnastati laiema ühishuvi kohad. Ühiselt  valiti välja 5 teemat, 

millega tehti edasi tööd. Viie teema hulgast (sotsiaal, sport, noosrootöö, ettevõtlus, kodanikuliikumine) 

valiti  laiema koostööpotentsiaaliga ideed, mida täpsema tegevuskava ja töögrupi suunas edasi vormiti  

30. jaanuaril ümarlaudades. 

30. jaanuaril viidi läbi ümarlauad „Lääne-Harju valdadevahelised, kogukonna arengut toetavad 

ühisprojektid - ideed, vajadused, võimalused, teostus.“  

Kopli Madisel kohtusid 12 jaanuaril info- ja koostööpäeval moodustunud projektimeeskonnad, aga ka 

teised osalejad, kes soovisid nende meeskondadega liituda. 

Sotsiaalteema ümarlaua töös osalesid viie valla sotsiaaltööspetsialistid. Osalejad olid seisukohal, et 

teenuste arendamisel tuleb teha koostööd sest sotsiaalhoolekande korraldamiseks  vajatakse väga 

erinevaid teenuseid, kuid ühe valla piires on sihtgrupp teenuse lõikes väike. Vaja on piirkondlikku 

analüüsi sihtgruppide ja nende suuruste osas ning vajalike  teenuste ja võimalike pakkujate osas. 

Pakutav sotsiaalteenus peab olema kvaliteetne,  optimaalne, inimväärne, operatiivne ning vajadusel 

tagama kliendi privaatsuse. Töörühma juhtis Kaie Saar, Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liige, Nissi 

humanitaarnõunik. 

Tervise- ja rahvaspordi ümarlaua töösse panustasid Koostöökogu valdade spordiaktiiv. Arutleti, kuidas 

ühendada piirkondlikud sordisündmused ja kuidas pakkuda senisest rohkem ühisüritusel 

sortimisvõimalust peredele ja lastele. Töörühma juhtisid Mati Kaljumets Keila vallast ja Lääne-Harju 

Koostöökogu juhatuse aseesimees Raido Notton.  



2 
 

Avatud valdade ja külade ümarlaua töös osalesid piirkonna sädeinimesed Merike Paltsi ja  Marje 

Suharovi eestvedamisel. Koostamisel on ühisprojekt, mille tegevused annavad võimaluse tutvuda 

piirkonna sädeinimestel ja liikmetel, aga ka teistel huvilistel Lääne-Harju piirkonna valdadega.  

Lõppes 2013 aasta I taotlusvoor 

Taotlusi esitati kokku 57 

I meetmesse esitati 4 taotlust  summas 18070 - jaotatakse 10 000 EUR 

II meetmesse 17 taotlust summas 71 500 -jaotatakse 30 000 EUR 

III meetmesse 18 taotlust summas 202 050 -jaotatakse 126 681 EUR 

IV meetmesse 18 taotlust summas 329 300 - jaotatakse 195 000 EUR 

Projektitaotlejate külastamine toimub 16.märtsil 

Taotluste esitlemine 18.märtsil. 

Hindamiskomisjon teeb otsuse 20.märtsil 

15.-17.veebruaril osaleb Lääne-Harju Koostöökogu messil TOUREST 2013 

Külastage Tourest messi ja Lääne-Harju Koostöökogu stendi Puhka Eesti Hallis. 

Pääsmed leiate: http://www.tourest.eu/index.php?cmd=kutsed&chlang=est 

05. märtsil toimub laiendatud juhatus ning koolitus Ühiskondliku mõju hindamisest. 

Ühiskondliku mõju hindamise koolitus toimub Vasalemma mõisakooli aulas 05. Märtsil kell 16.00-19.30. 

Läbiviija Jaan Aps, Heateo Sihtasutus 

Koolitusele on oodatud Koostöökogu liikmed ning koos otsime vastust küsimusele: Milline on Lääne-

Harju Koostöökogu strateegia mõju piirkonnale ja kuidas mõju hinnata?  

Osalejad saavad muu hulgas ka vastuse, kuidas mõju hindamise tulemused aitavad endile kinnitada ja 

teistele tõestada, et ollakse oma organisatsiooni tegevusega tõepoolest laiemat ühiskondlikku kasu 

loomas. Koolituse kava leiad siit 

JUHATUSE KOOSOLEKUD 

04. veebruaril toimus LHKK juhatuse koosolek, esmalt tutvuti kooli direktrissiga koos maja ja selle 

ajalooga. Tegemist on kauni koolimajaga, mille sisu teeb ainulaadseks see, et ainsa koolina Eestis on 

õppeprogrammis ratsutamistunnid. Kooli ümbritseva mõisapargi korrastamiseks on edukalt taotletud 

LEADER-toetust. Koosoleku alguses kuulati tänavuse esimese liikmekandidaadi Vormsi Logistics OÜ 

tutvustust ja kiidete ettevõtte liikmeksvõtmine ka heaks. Muude teemade seas oli arutluse all messil 

Tourest osalemine, Nissi infopäeva tagasiside ja jätkuprojektid ning organisatsiooni turundus- ja 

kommunikatsiooniküsimused. 

Koosoleku protokolli leiad siit.  

 

 

 

 

http://www.tourest.eu/index.php?cmd=kutsed&chlang=est
http://vomentaga.ee/uritus/uhiskondliku-moju-koolitus
http://vomentaga.ee/sites/default/files/documents/juhatuse_koosolek_2012_11_05.pdf
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ÜLEVADDE LHKK  2013 TEGEVUSKAVAS PLANEERITAVAD OLULISEMAD SÜNDMUSTEST  

 

Juhatuse koosolek  05. Märts. 

2013 I taotlusvooru Tehniline hindamine 14.-27. veebruar, Investeeringutoetuse taotlejate objektide 

külastamine 16. märts. Taotlejate kuulamine 18. märts, Hindamiskoosolek 20. märts, Taotlejatele 

taotlusvooru teatiste koostamine ja edastamine 21. Märts. 

Projekti“ Ettevõtlikkuse edendamine“  tegevused   

Lääne-Harju Ettevõtluspäev 2013, 28 märts.  

2013 II taotlusvoor 22. Aprill-02. Mai 

KOOSTÖÖPARTNERITE UUDISED 

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse uudiskirjad http://www.heak.ee/koik-uudised 

Maamajanduse infokeskus Maainfo uudised  

 

Harju Maavalitus ja HOL on valmistumas Helsingi Mardilaadaks 

Lääne-Harju koostöökogu piirkonna huvilistel on võimalk taotleda vahendeid turundustegevuse 

toetuseks 2013 aasta taotlusvoorudest. Vaata Helsingi Mardilaada lisainformatsiooni. 

 

Kõik Lääne-Harju Koostöökogu liikmed, taotlejad ja koostööpartnerid on oodatud kajastama järgmises 

Uudiskirjas oma organisatsiooni infot ja tegevusi. Avaldamiseks palume saata info e-maili aadressile 

info@vomentaga.ee 

Kui oled korraldamas üritust, kuhu ootad osalema inimesi kogu Lääne-Harjust ja kaugemaltki, siis anna 

meile sellest teada ja me lisame teate oma kodulehele. Üritusest saad teada anda e-mailile 

info@vomentaga.ee. 

 

 

 

 

http://www.heak.ee/koik-uudised
http://maainfo.ee/index.php?page=3284
http://www.martinmarkkinat.fi/index.php?id=94
mailto:info@vomentaga.ee
mailto:info@vomentaga.ee
http://www.facebook.com/LaaneHarjuKoostookogu?fref=ts

