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UUDISKIRI 

Tere tulemast tutvuma LHKK uudiskirjaga nr 4/2013 

Seekordses uudiskirjas anname ülevaate kevad-suvistest tegevustest, teeme kättesaadavaks 

2013 I poolaasta plaanide ja tulemuste võrdluse  ja ootame ettepanekuid  teiseks poolaasta tegevuste 

kavasse. 

Head lugemist!  

2013 on EL rakendusüksuste, kohalike omavaliuste maavalitsuste kavade, tegevusplaanide ning 

strateegiatele tagasivaatamise, analüüsimise aeg aga ka tuleviku planeerimise periood. Lääne-Harju 

Koostöökogu tegevjuhina olen osalenud Harju maakonna strateegia 2025 uuendamine töörühmas 

„Tegus rahvas“, arutlenud mikro- ja väikeettevõtluse arendamise ning ühise nõustamisetasandite ja 

süsteemise loomise osas Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ning Harjumaa Leader 

tegevusgruppidega, kavandanud koostööd Harju Noorteinfo ja Karjäärinõustamiskeskusega,    

panustanud teadmiste ja võimete kohaselt Leader Liidu ja Leader Foorumi  tegevustesse, mille 

tulemusena on saavutatud maapiirkondade arendus- ja katusorganisatsioonide ühine  arusaam maaelu 

arengukava osas ja on astutud samme eelnõu muutmiseks.  

Need eelnevalt nimetatud kohtumised, koosolekud ja arutelud on osapooltele andnud selguse, et 

vaatamata rakendusüksusest ja ministeeriumi haldusalast on elluviijatel ühine siht ja motivatsioon teha 

koostööd. Koostöö nii, et dubleerimine väheneks, vahendeid kasutataks säästlikult ja reaalne 

kasusaajate ring suureneks. Seda põhimõtet peame silmas ka Lääne-Harju Koostöökogu uue perioodi 

strateegia planeerimisel.   

Enne uue strateegia planeerimist on ka Lääne-Harju Koostöökogul tagasivaatamise aeg. Aastatel 2009-

2013 on koostöökogu eelarve 2 755 569 EURi, millest 20% ehk 551 114 EURi on halduskulud 

(abikõlbulikud kuni aastani 2016) ning 2 204 455 EURi on jagunenud 297 taotleja vahel. (Kokku on 

menetletud 542 taotlust). Sellele summale lisandub veel taotlejate omafinantseering, mille suurus on ca 

pool miljonit eurot.  

Mida oleme saavutanud ja kuhu jõudnud? Mille või kelle nimel oleme teinud tööd?  

Lääne-Harju Koostöökogu on liikmesorganisatsioon. Mida ootavad liikmed, millised on nende 

vajadused? Aja jooksul on muutunud liikmete ootused, vajadused ja suutlikkus loomuliku arenguga 

tulemusel ja organisatsioonide puhul ka inimeste vahetudes. Organisatsiooni ootused liikmetele ja 

vastupidi peavad olema vastastikku teada, kattuvad ja tunnustatud.   

http://vomentaga.ee/uudis/uhispoordumine-ettepanekutega-maaelu-arengukava-eelnou-muutmiseks
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Nendele küsimustele otsime vastuseid teisel poolaastal ja arutleme koos Üldkoosolekul detsembris. 

Juulis on Lääne-Harju Koostöökogu tegevmeeskond puhkusel.  

Vajadusel oleme siiski kättesaadavad: 

Taotlejatele: e-post marje@vomentaga.ee  mobiil 372 533 04 037 

Muudes küsimustes: e-post annika@vomentaga.ee mobiil 272 51 87 480 

2012 aastal 05. detsembril toimunud Üldkoosolekul kinnitatud tegevuskava alusel toimunud 

taotlusvoorude, sündmuste, korraldatud ürituste, koosolekute ja projektitegevustega saate tutvuda siit 

JUHATUSE KOOSOLEKU Protokollid leiate siit 

KOOSTÖÖPARTNERITE UUDISED 

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse uudiskirjad  

Maamajanduse infokeskus Maainfo uudised  

Keila karjäärikeskus uudised 

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. 

 

 

Kaunist suve! 

 

Annika Jõks 

Lääne-Harju Koostöökogu tegevjuht  
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