
 

 

UUDISKIRI 

Tere tulemast tutvuma LHKK uudiskirjaga nr 5/2012 

 

Seekordses uudiskirjas anname lühiülevaate LHKK 2012 viimase kvartali tegevuskavast , 

töögruppide tööst ning lõppenud taotlusvoorust. 

LHKK tegemiste ja uudistega saab olla nüüd kursis ka sotsiaalmeedia kaudu, meie Facebooki 

kodu lehe leiab siit: LINK  

LHKK soovib muuta oma uudiskirja veelgi sisukamaks ja nägusamaks. Soovime uuendada selle 

kujundust ning seepärast kuulutame välja konkursi uudiskirja kujundusmaketi teostaja leidmiseks. 

Maketile peab olema võimalk lisada pilte ja teksti ilma spetsiaalse tarkvarata ning oluline on lähtuda 

LHKK Stiilipaketist 

Täpsem info 51 87 480,  Annika Jõks 

Head lugemist!  

 

SÜGISENE TAOTLUSVOOR 17. – 27. August   

Kokku laekus 25 taotlust. 1. oktoobril toimunud Lääne-Harju  Koostöökogu hindamise koosolekul hinnati 

esitatud taotlusi ning LHKK juhatus kinnitas  toetussummad. 

Täpsem info ja väljavõte protokollist  kodulehel 

JUHATUSE KOOSOLEK 

01. oktoobril toimus LHKK juhatuse koosolek, mille põhirõhk oli 2013 aasta LHKK strateegia 

rakenduskava halduskulude ning meetmete toetussummade arutelu. 

Koosoleku protokolli leiad siit.  

LHKK TEGEVUSKAVA   

http://vomentaga.ee/sites/default/files/documents/lhkk_organisastiooni_stiilipakett.pdf
http://vomentaga.ee/uudis/laane-harju-koostookogus-loppes-2012-aasta-iii-taotlusvoor
http://vomentaga.ee/juhatuse-koosolekute-protokollid-2012


02-03. oktoobril toimusid LEADER kohalikele tegevusgruppidele järjekordsed teabepäevad 

Jänedal. 

Käsitleti avaliku teabe ning riigihanke seadustest tulenevaid nõudeid,  arutleti LEADER- meeteme 2014-

2020 ettevalmistavaid tegevusi ning räägiti 29.09.2012 jõustunud LEADER- meetmete  uuest määrusest.  

Määrus ja määruse seletuse leiad LHKK kodulehelt 

Kokkuvõtvad materjalid teabepäeva kohta leiad siit 

TÄHELEPANU!  Seoses uue määrusega on muutunud ka vormid (avaldus, deklaratsioon jne). 

 

LHKK TEGEVUSKAVAS PLANEERITAVAD SÜNDMUSED 

11. Oktoobril toimub LHKK omavalitsuste ümarlaud Vasalemmas, kell 17.00. Ümarlauale on 

palutud KOV spetsialistid ja juhid, et arutleda pikemaajaliste plaanide ja investeeringute teemadel., 

Soovime ühiselt välja selgitada, millised on omavalitsuste võimalused teenuste arendamisel ja 

investeeringute planeerimisel, millised on kitsaskohad ning kas ja kuidas Lääne-Harju Koostöökogu 

võiks olla abiks viie valla sünergia tekitamisel. 

18. Oktoobril kell 10.00 Viimis Harmoonikumis toimub turismiettevõtjatele ning turismiga otseselt 

ja kaudselt seotud ettevõtjatele MTÜ-dele ja käsitöömeistritele Ida-Harju Koostöökoja poolt korraldatav 

koolitus „Toode ja toote arendus“ 

Koolitusele on oodatud ka huvilised Lääne-Harju Koostöökogu piirkonnast 

Kava ning registreerimisinfo leiad siit 

22. Oktoobril toimub loometurismiettevõtjate töökoosolek kell 14.00 Keila Vallavalitsuse II korrusel 

volikogu saalis. Loometurism koosneb aktiivsete ja interaktiivsete peamiselt kultuuriturismi tegevustest 

osavõtmisest, kusjuures turistid loovad midagi individuaalselt või kollektiivselt. Puhkusi korraldatakse 

järjest sagedamini artistlike ja loovate tegevuste ümber, näiteks keraamika, maalimine, fotograafia või 

tantsimine. Töökoosolekul arutleme, kuidas koostööd tehes valdkonda arendada.   

Töökoosoleku viime läbi koostöös ka Ida-Harju Koostöökojaga 

29. Oktoobril toimub kohaliku toiduettevõtete töökoosolek kell 14.00 Raasiku Vallavalituse II 

korruse volikogu saalis. Ootame nii tegutsevaid kui ka alles oma tegevust planeerivaid kohaliku toidu 

tootmise, töötlemise ja turundamisega seotud inimesi ühisele arutelule, mis antud valdkonnas võiksime 

koostöös ette võtta. 

Töökoosoleku viime läbi koostöös ka Ida-Harju Koostöökojaga 

02-03 novembril toimub loome- toidu ja turismiettevõtjatele õppereis Põlvamaale, kus külastame 

Põlvamaa Partnerluskogu, LEADER toetust saanud edukaid ettevõtmisi ning peame koostööseminari, 

kus piirkonna arenguprojektidest annavad ülevaate esinejad Põlvamaa Partnerluskogust, Põlvamaa 

Arenduskeskusest, Postitee Projektist ning Eesti vanimast turismivõrgustikust „Hurmioru Perering“ 

Kava ja registreerimine kodulehel 

TÖÖGRUPID 

Töögrupid on jõudsasti alustanud tegevust ning ootavad ka uusi liikmeid.  

http://vomentaga.ee/uudis/joustus-uus-leader-maarus
http://maainfo.ee/index.php?id=2008&page=3394&
http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/leader/leader_projektitoetus_2009/
http://www.idaharju.ee/
http://vomentaga.ee/sites/default/files/polvamaa_kava.pdf
http://vomentaga.ee/uritus/oppereis-polvamaale-02-03-november-2012


Täpsem info töögruppide tööst kodulehel 

KOOSTÖÖPARTNERITE UUDISED 

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

Maamajanduse infokeskus Maainfo uudised  

LIIKMETE 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. 

Facebook Page Lääne-Harju Koostöökogu 

koduleht: www.vomentaga.ee 

 

 

 

http://vomentaga.ee/toogruppide-info
http://www.heak.ee/koik-uudised
http://maainfo.ee/index.php?page=3284
mailto:info@vomentaga.ee
mailto:info@vomentaga.ee
http://www.facebook.com/n/?LaaneHarjuKoostookogu&mid=6dcbd40G5af3e8657e87G8a6c03G49&bcode=gi3JOEhN_1.1349697554.AaROi7G59qDmMT5g&n_m=annika%40vomentaga.ee
http://www.vomentaga.ee/

