Juhatuse koosoleku protokoll
Vasalemma

17.04.2017 nr 4

Algus 18.00, lõpp 19.45
Juhatuse koosolekust võtsid osa 12 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Einar Alliksaar, Mart Mets,
Heiki Hõimoja, Annika Jõks, Taimar Tensbek, Peedo Kessel (lahkus esimese päevakorrapunkti
ajal), Natali Käsk, Kadri Kurm (lahkus kuuenda päevakorrapunkti ajal), Egle Eerma, Andrus
Kuiva, Andrei Pevgonen.
Puudusid: Tiit Jaagu, Tiia Rosenberg, Ranno Rüüberg, Jaanus Saat.
Kutsutud: Kerli Lambing, Ede Teinbas, Eve Piibeleht, Risto Seppam, Eliise Lall, Karin Vahar,
Laura Marie Velbri, Liis Neštšadim.
Koosoleku juhataja Rafael Milerman.
Protokollija Kerli Lambing.
Päevakord:
1. Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise avalduse menetlemine
2. ERASMUS+ projekti “ACE: ACTIVE CITIZEN in EUROPE – Active European citizens
building” lähetuse kokkuvõte
3. 2017 I taotlusvooru info
4. Meetmejuht Ede Teinbas lähetuse kokkuvõte
5. Koostööprojektide arutelu
6. Üldkoosoleku kokkukutsumine
Päevakorrapunkt 1
Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise avalduse menetlemine
Aterna OÜ esindaja Risto Seppam tutvustas ettevõtte tegevusi Munalaskme külas. Loomade
kasvatus, maaelu traditsiooniliste tegevuste propageerimine sh lastele ekskursioonide
korraldamine. Edaspidi soovivad hakata tegelema ka käsitööga. Liikmeks astumise ajendiks on
soov saada nõu ja toetust.
OTSUSTATI: 11 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud
1.1 Võtta Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks Aterna OÜ.
Päevakorrapunkt 2
ERASMUS+ projekti “ACE: ACTIVE CITIZEN in EUROPE – Active European citizens building”
lähetuse kokkuvõte
Eliise Lall, Karin Vahar, Laura Marie Velbri, Liis Neštšadim ja Natali Käsk tegid lähetusest ühise
ettekande, tutvustasid juhatuse liikmetele lähetusel nähtut ja kogetut. Projekti raames külastati
27.03-31.03.2017 Kreekat (Ateenat). Lähetuse kokkuvõte avaldatakse Lääne-Harju
Koostöökogu kodulehel.
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Päevakorrapunkt 3
2017 I taotlusvooru info
Kerli Lambing andis ülevaate 03.04-10.04.2017 (kell 17.00) toimunud taotlusvoorust. Kokku
esitati taotlusvoorus 11 projekti, nendest: meetmesse 2.1 üks projekt, meetmesse 2.2 kümme
projekti. Meetmesse 1.1 ei esitatud ühtegi projekti. Esitatud taotlustega on hetkeseisuga seotud
kokku 4 juhatuse liiget, kes peavad ennast taotlustega seotud otsuste tegemisest edaspidi
taandama.
Üks taotleja (Padise Vallavalitsus) esitas oma taotluse mittetähtaegselt ehk väljaspool
taotlusvooru aega. Taotlus esitati 11.04.2017 kell 11:43:23. Taotlust ei olnud taotlejal võimalik
õigeaegselt esitada seoses PRIA e-teenuste keskkonna tehnilise veaga. Taotleja ja PRIA on
kirjalikud selgitused esitanud. Väljaspool taotlusvooru aega esitatud taotluse menetlemisse
võtmise osas tuleb juhatusel võtta vastu otsus – kas seda lubatakse või mitte.
Hääletusest taandasid ennast Kadri Kurm, Andrei Pevgonen, Einar Alliksaar.
OTSUSTATI: 8 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud
3.1 Võtta menetlusse Padise Vallavalitsuse poolt 11.04.2017 kell 11:43:23 esitatud
projektitoetus taotlus.
Päevakorrapunkt 4
Meetmejuht Ede Teinbas lähetuse kokkuvõte
Ede Teinbas tegi juhatusele ülevaate 26.03-30.03.2017 õppereisist Põhja-Satakunta ja
Karhuseutu tegevusgruppide piirkondadesse Soomes. Õppereisil osales ka Keila valla
keskkonnanõunik Marju Kaivapalu. Põhja-Satakunta tegevusgrupiga on koostöös
ettevalmistamisel kaks rahvusvahelist koostööprojekt: 5*nature, mille eesmärgiks on piirkonna
kui külastuskeskkonna arendamine ning Inno-Eco, mille eesmärgiks on ringmajanduse
arendamine piirkonnas. 26.-27 märtsil kohtuti tegevusgrupi töötajatega, tutvustati vastastikku
oma piirkondi ja arutati koostööprojektide aspektide üle.
Karhuseutu tegevusgrupiga oleme saanud kontakti läbi Keila valla – Keila vald on teinud meie
piirkonnale ettepaneku osaleda rahvusvahelises koostööprojektis, mille eesmärk on rannaala
kaitse ja arendamine. 27.-30. märtsil toimus Pori linnas rannaala kaitse ja arendamise projekti
ettevalmistav rahvusvaheliste partnerite kohtumine. Lepiti kokku projekti rahvusvahelistes
tegevustes ja ajakavas.
Lähetuse tulemuste kokkuvõte koos fotomaterjaliga on avaldatud Lääne-Harju Koostöökogu
kodulehel.
Päevakorrapunkt 5
Koostööprojektide arutelu
Ede Teinbas tutvustas koostööprojektide seisu ja sisu. Kevadisel üldkoosolekul soovime
kinnitada projektid: 1) Harju tegevusgruppide koostöö: ühised teavitus- ja koolitustegevused;
2) Loode-Eesti: piirkonnaülesed võrgustikud, tegevuskava, kaart. Lisaks nendele projektidele
loodame jõuda üldkoosolekule ka rahvusvahelise koostööprojektiga 5*Nature: piirkonnasisesed
loodus- ja kultuuriturismi võrgustikud.
Sügisesel üldkoosolekul planeerime kinnitada rahvusvahelised koostööprojektid: 1) Dune and
Coastal Area Management: rannaala arendamine ja ühise kujunduse piloteerimine; 2)
Siseturvalisus: vabatahtlik pääste ja naabrivalve; 3) Inno-Eco: ringmajanduse propageerimine,
innovaatiliste lahenduste piloteerimine.
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Mart Mets küsis kas rannaala arendamise projekti saab laiendada ka järvede ja teiste
veekogude äärde.
Ede Teibas selgitas et konkreetne projekt käsitleb eelkõige rannikuala. Kutsus üles juhatuse
liikmeid olema aktiivsed ja tegema ettepanekuid koostööprojektide algatamiseks.
Päevakorrapunkt 6
Üldkoosoleku kokkukutsumine
Kerli Lambing tutvustas ettepanekut kutsuda kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek
11. mail algusega kell 18.00. Asukoha suhtes ootame juhatuse liikmete ettepanekuid, kutsed
tuleb liikmetele saata hiljemalt selle nädala neljapäeval. Tutvustas päevakorra ettepanekut koos
üldkoosoleku materjalidega:
1. Lääne-Harju Koostöökogu 2016 a majandusaasta aruande kinnitamine.
Koos majandusaasta aruandega kinnitatakse audiitori aruanne. Lisaks antakse
liikmetele ülevaade rakenduskava ja eelarve täitmisest vastavalt põhikirja punktile 7.7.3.
Majandusaasta aruanne on praegu auditeerimisel, aprilli lõpuks peaks audiitor oma töö
lõpetama.
2. Koostööprojektide kinnitamine.
Kinnitamisele esitatakse tänase koosoleku päevakorrapunktis 5 arutatud: 1) Harju
tegevusgruppide koostöö: ühised teavitus- ja koolitustegevused ja 2) Loode-Eesti:
piirkonnaülesed võrgustikud, tegevuskava, kaart. Lisaks nendele projektidele loodame
jõuda üldkoosolekule ka rahvusvahelise koostööprojektiga 5*Nature: piirkonnasisesed
loodus- ja kultuuriturismi võrgustikud.
3. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 aasta rakenduskava muutmine.
Muudatused: Loode-Eesti meedet sel aastal ei ava, kuna Loode-Eesti tegevuskava ei
ole veel koostatud. Seda tehakse Loode-Eesti koostööprojekti raames. Lisaks teeme
ettepaneku rakenduskava meetmelehtede 1.1 ja 2.1 muutmiseks:
1) ühisprojektide puhul mitte küsida edaspidi hinnapakkumusi, vaid lubada taotlejatel
taotlus esitada eelarve põhiselt (ühisprojekti tegevuskavas); 2) tõsta meetmes 2.1
maksimummäära 20 tuhande euroni (praegu on 10 tuhat eurot). Ettepaneku ajendiks on
asjaolu, et ühisprojekt peab kestma 2-4 aastat, sealjuures peavad tegevused toimuma
vähemalt kord kvartalis; 3) mitte küsida kohalikult omavalitsuselt taotlemisel
majandusaasta aruannet.
Suuremad meetmelehtede muudatused peaksid tulema 2018. aasta rakenduskava
kinnitamisel seoses uue e-Pria keskkonnaga (mitmed nõuded lähevad taotlusvormi).
4. Juhatuse liikmete valimine: Padise valla mittetulundusühingu ja ettevõtte esindaja
5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
OTSUSTATI: 10 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud
6.1 Kutsuda kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 11.mail algusega kell 18.00 (asukoht
täpsustamisel) järgmise päevakorraga:
1. Lääne-Harju Koostöökogu 2016 a majandusaasta aruande kinnitamine
2. Koostööprojektide kinnitamine
3. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 aasta rakenduskava muutmine
4. Juhatuse liikmete valimine: Padise valla mittetulundusühingu ja ettevõtte esindaja
5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine

(allkirjastatud digitaalselt)
(allkirjastatud digitaalselt)
Rafael Milerman
Juhatuse esimees

Kerli Lambing
Protokolli koostaja
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