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Juhatuse koosoleku protokoll 
 
Vasalemma         22.08.2017 nr 9 
 
Algus 18.30, lõpp 20.00 

 
Juhatuse koosolekust võtsid osa 15 juhatuse liiget: Heiki Hõimoja, Annika Jõks, Kadri Kurm, 
Tiia Rosenberg, Einar Alliksaar, Rafael Milerman, Natali Käsk, Henry Mang, Tiit Jaagu, Priit 
Raudla, Egle Eerma, Mart Mets, Taimar Tensbek, Jaanus Saat, Andrei Pevgonen. 
 
Puudusid: Ranno Rüüberg, Andrus Kuiva. 
 
Sõnaõigusega osales Nissi valla uus esindaja Ermil Miggur. 
 
Kutsutud: Kerli Lambing, Ede Teinbas. 
 
Koosoleku juhataja Rafael Milerman. 
Protokollija Kerli Lambing. 
 
Päevakord: 
 
1. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 II taotlusvooru väljakuulutamine 
2. Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise avalduse menetlemine 
3. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 majandusaasta aruande auditeerimine 
4. Koostööprojektide arutelu 
5. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 aasta rakenduskava muutmine 
6. Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava 
7. Informatsioonid 
8. Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku kokkukutsumine 21. september algusega kell 18.00 

Paldiskis Peetri Tollis (Mere 10, Paldiski) 
 
Päevakorrapunkt 1 
Lääne-Harju Koostöökogu 2017 II taotlusvooru väljakuulutamine 
 
Kerli Lambing selgitas, et üldkoosoleku poolt kinnitatud 2017. aasta rakenduskava kohaselt 
toimub II taotlusvoor 02.-09.oktoober kell 17.00. Avanevad järgmised meetmed eelarve 
mahuga: 
Meede 1.1 Ettevõtlikkus – 31 492 eurot 
Meede 1.2 Tooted ja teenused – 172 114 eurot 
Meede 2.1 Elukeskkond – 31 150 eurot 
 
Taotlusvoorust teavitamine on planeeritud 25. august 2017 Harju Elus. Lisaks teavitused 
kodulehel, Facebook’is, omavalitsuste kodulehtedel ning võimalusel ka omavalitsuste 
ajalehtedes. Lääne-Harju Koostöökogu liikmeid teavitatakse vooru toimumisest eraldi e-kirjaga. 
 
Taotlusvooru avamisega seotud korraldatavad sündmused: 

• 29. august kell 16.00 Lääne-Harjumaa suvelõpu ja kohvi- ja koostööõhtu Hatu mõisas 
(meetmete 1.1 ja 2.1 tutvustus); 

• 05. september kell 18.00 Lääne-Harju Koostöökogu toetusmeedet “1.2 Tooted ja 
teenused” tutvustav infotund Vasalemmas. 
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• Nõustamispäevad omavalitsustes: 
o 28.08 kell 13-17 Kernu vallamaja koosolekute saalis 
o 31.08 kell 13-17 Nissi vallamajas 
o 11.09 kell 13-17 Padise vallamajas 
o 12.09 kell 13-17 Vasalemma vallamaja III korrusel 
o 14.09 kell 13-17 Keila vallamajas 
o 18.09 kell 13-17 Paldiski linnavalitsuse III korrusel 

 
Lisaks toimub individuaalne nõustamine vastavalt taotlejate pöördumistele. 
 
OTSUSTATI: 15 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
1.1 Vastavalt 2017 aasta rakenduskavale kuulutada välja Lääne-Harju Koostöökogu 2017 II 
taotlusvoor 02.-09.oktoober kell 17.00 järgmises mahus: 
Meede 1.1 Ettevõtlikkus – 31 492 eurot 
Meede 1.2 Tooted ja teenused – 172 114 eurot 
Meede 2.1 Elukeskkond – 31 150 eurot 
 
Päevakorrapunkt 2 
Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise avalduse menetlemine 
 
Kerli Lambing tutvustas MTÜ Pakri Meistrikoda tegevusi. Tegeletakse peamiselt käsitöö 
teemaliste töötubade korraldamisega. Ühingu eestvedaja on kohalik laadakorraldaja Paldiskis. 
Liikmeks asutamise peamiseks ajendiks on saada mitmekülgset infot koolitustest, tutvuda 
huvitavate inimestega nii enda tegutsemisvaldkonnas kui ka muude alade esindajatega. Näeb 
võimalust seeläbi juurde õppida ja laieneda. 
 
OTSUSTATI: 15 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
2.1 Võtta Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks MTÜ Pakri Meistrikoda. 

 
Päevakorrapunkt 3 
Lääne-Harju Koostöökogu 2017 majandusaasta aruande auditeerimine 
 
Kerli Lambing tutvustas Lääne-Harju Koostöökogu 2017 majandusaasta aruande 
auditeerimiseks võetud kolme pakkumust. Soodsaima pakkumuse tegi HLB Expertus KLF OÜ 
auditor Ene-Riika Koger. Vastavalt Lääne-Harju Koostöökogu põhikirja punktile 6.2.7 kinnitab 
audiitori üldkoosolek. 
 
OTSUSTATI: 15 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
3.1 Esitada Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolekule ettepanek kinnitada 2017 majandusaasta 
aruande ülevaatuse teostamiseks audiitor Ene-Riika Koger (HLB Expertus KLF OÜ). 
 
Päevakorrapunkt 4 
Koostööprojektide arutelu 
 
Ede Teinbas tutvustas kolme rahvusvahelise koostööprojekti kavandeid. Partneritega on jõutud 
planeerimisega lõppjärku ning projektid saab esitada Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolekule 
kinnitamiseks juba sel sügisel. 
 
1) Coastal and Dune Management 
Eesmärk: parimate praktikate vahetamine rannikuala kaitse ja kontrollitud kasutamise 
korraldamiseks 
Kestus: 01.10.2017-30.11.2018 
Partnerid: Soome (juhtpartner), Eesti, Läti, Põhja-Iirimaa 
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Tegevused: õppereisid, õppevideod, väikeinventar, turundustegevused 
Eelarve 38 000, toetus 34 000 
 
2) 5*Nature 
Eesmärk: loodus- ja kultuuriturismi arendamine 
Kestus: 2017-2019 
Partnerid: Soome (juhtpartner), Eesti (2), Itaalia (2), Hispaania, Ungari 
Tegevused: õppereisid, koolitus- ja nõustamissari,ettevõtjate ja omavalitsuste ümarlauad, 
ühised turundusmaterjalid 
Eelarve 38 000, toetus 34 000 
 
3) Local Security 
Eesmärk: piirkonna turvalisuse suurendamine 
Kestus: 2018-2019 
Partnerid: Tšehhi, Eesti, Soome 
Tegevused: õppereisid, kohalikud sündmused/koolitused/võrgustikuüritused, teavitustegevused, 
foto/video/ideekonkursid 
Eelarve 38 000, toetus 34 000 
 
Mart Mets küsis kuidas valitakse õppereisil osalejad. Tema hinnangul peaks olema 
omavalitsusel õigus valida osalejaid juhul kui oodatakse et teatud projektidel tasub projekti 
omaosaluse kohalik omavalitsus. 
 
Ede Teinbas selgitas et rannikuala projekti puhul on võimalik osalejate valimist selliselt 
korraldada kuna seal on sihtgrupiks eelkõige omavalitsuse vastava valdkonna spetsialistid. 
5*Nature projektis on sihtgrupiks eelkõige piirkonnas turismiga tegelevad inimesed, kellelt 
ootame õppereisil osalemisel osalist rahalist panust. Local Security puhul on tegemist siiski 
eelkõige vabatahtlike päästjate ja teiste kogukonna turvalisuse tagamisega tegelevate 
vabatahtlikega ning seal me ei saa oodata osalejate omapoolset rahalist panust. 
 
OTSUSTATI: 15 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
4.1 Esitada Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolekule kinnitamiseks kolm rahvusvahelist 
koostööprojekti: 
• Coastal and Dune Management eelarvega kuni 34 000 eurot 
• 5*Nature eelarvega kuni 34 000 eurot 
• Local Security eelarvega kuni 34 000 eurot 

 
Päevakorrapunkt 5 
Lääne-Harju Koostöökogu 2017 aasta rakenduskava muutmine 
 
Kerli Lambing selgitas, et seoses eelmises päevakorrapunktis käsitletud rahvusvaheliste 
koostööprojektide esitamisega 2017 aastal, tuleb suurendada meetme 4 “LEADER 
tegevusgruppide vaheline koostöö” eelarvet 36 890 euro võrra. 
 
OTSUSTATI: 15 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
5.1 Esitada Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolekule kinnitamiseks 2017 aasta rakenduskava 
muutmise ettepanek suurendada meetme 4 “LEADER tegevusgruppide vaheline koostöö” 
eelarvet 36 890 euro võrra. 
 
Päevakorrapunkt 6 
Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava 
 
Kerli Lambing tegi juhatusele ülevaate 2017 aasta eelarve täitmisest 30.06.2017 seisuga. 
Kulutused on tehtud eelarve piires, muudatusi eelarves ei ole vaja teha. 



	

Ranna 8, Vasalemma 
Harjumaa 76101 Eesti 

Tel 60 87 833 
info@vomentaga.ee 
www.vomentaga.ee 

 
Kerli Lambing selgitas et 2018 aasta eelarve arutelu juures on üks olulisemaid teemasid 
kohalike omavalitsuste liikmemaksu määr. Hetkel on iga liikmeks oleva kohaliku omavalitsuse 
liikmemaks aastas 1900 eurot aastas. Peale haldusreformi jääb tänastel andmetel alles kaks 
omavalitsust ehk omavalitsuste liikmemaksu laekuks kokku 3800 eurot. Ettepanek on muuta 
kohalike omavalitsuse liikmemaksu arvestamise põhimõtteid selliselt et alates 01.01.2018 on 
kohaliku omavalitsuse liikmemaksu arvestus seotud elanike arvuga ning tasu ühe elaniku kohta 
on 0,65 eurot aastas. Aastase liikmemaksu arvutuse aluseks võetakse elanike arv jooksva 
aasta alguse (01.01) seisuga. Saue valla osas toimub liikmemaksu arvestus enne 2017 aasta 
haldusreformi kehtinud haldusterritoriaalse jaotuse põhjal ning arvestatakse vaid (endiste) 
Kernu ja Nissi valla elanike arvu. Selliselt säilib kohalike omavalitsuste liikmemaksu 
kogusumma: 

KOV 
Liikmemaks 
aastas eurot 

Elanike arv 
01.01.2017 

KOV peale 
ühinemist 

Näide 2017 
andmete põhjal 

Padise vald 1900 1740 
Lääne-Harju 

vald 

8417,50 

Paldiski linn 1900 3806 
Vasalemma vald 1900 2498 
Keila vald 1900 4906 
Kernu vald 1900 2081 

Saue vald 3225,95 Nissi vald 1900 2882 
KOKKU 11 400 

 
KOKKU 11 643,45 

 
Mart Mets’a hinnangul ei ole liikmemaksu arvestus õiglane, kuna tulevane Lääne-Harju vald 
peaks uue arvestuse kohaselt maksma summaarselt rohkem. Einar Alliksaar arvas et 
liikmemaksu määra võiksid üle vaadata uute kohalike omavalitsuste esindajad. Natali Käsk 
arvas et selline liikmemaksu arvestuse alus kohalikele omavalitsustele on pigem õiglasem, kuna 
arvestab kohalike elanike arvuga. Lääne-Harju piirkonna arengust läbi LEADER meetme 
saavad kasu eelkõige piirkonna elanikud ja kaudselt kohalikud omavalitsused 
(arendustegevused). Toimus arutelu. Kõik juhatuse liikmed olid nõus et üldkoosolekule 
esitamisel tuleks juurde lisada ka info kui suur oli eelmisel strateegia perioodil LEADER 
projektide nö tulu ühe elaniku kohta omavalitsuste lõikes. 
 
OTSUSTATI: 13 poolthäält, 2 vastu, erapooletuid ei olnud 
6.1 Esitada Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolekule ettepanek kinnitada kohalike 
omavalitsuste uus liikmemaksu määr. 
 
Kerli Lambing tutvustas juhatusele 2018 aasta eelarvet ja tegevuskava. Eelarve osas suureneb 
projektide sihtotstarbeline toetus ja sellest tulenevalt ka omavahenditest projektide omaosaluse 
katmiseks tehtavad kulud, kuna töös on mitmed koostööprojektid. Kerli Lambing selgitas et 
Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta eelarves planeerime koostööprojektide maksimaalset 
võimalikku omaosaluse katet omavahenditest juhuks kui omavalitsused ei ole nõus omaosalust 
teatud mahus katma või näiteks siseturvalisuse projekti õppereisil osalemise katet mujalt ei leia. 
Kindlasti on eesmärk koostööprojektid planeeritult ellu viia ning kõikide kulude osas ei ole 
kindlasti võimalik küsida osalustasu projektis osalejatelt. 
 
2018 aastal suurendatakse võrreldes 2017 aastaga organistsiooni juhtimisega seotud kulusid 
ning tegevuspiirkonna elavdamiseks tehtavaid kulusid. Samas vähendatakse tegelike kaudsete 
kulude eelarvet. Tegevuskavas on välja toodud olulisemad tegevused 2018 aastaks: 
taotlusvoorud, üldkoosolekud ning tegevused sidusrühmadele. Järgmistel aastatel on olulisel 
kohal Lääne-Harju Koostöökogu koostööprojektide tegevused kuhu kaastatakse samuti 
sidusrühmi. 
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2018 aastal planeeritakse avada taotlusvoorud kõikide meetmete osas. Taotlusvooru mahud 
saavad järgmisel aastal olema eelmiste aastatega võrreldes oluliselt suuremad (lisatud on 
eelmiste aastate jäägid ning strateegia kohaselt planeeritud taotlusvooru mahud 2020 aastast, 
kuna PRIA planeerib 2020 aastaks vabastada projektide jäägid ja võimalikud tagasimaksed 
mille arvelt on võimalik taotlusvooru mahtu suurendada). Rakenduskava meetmelehed 
täiendatakse peale 24.08.2017 toimuvat Leader suveseminari, kus tutvustatakse määruse 
muudatusi. Samuti ei ole teada mis hetkest toimub üleminek uuele PRIA e-teenuste 
keskkonnale, mille tulemusel muutuvad mitmed praegu kasutusel olevad eraldi vormid 
elektroonses taotlusvormis täidetavaks ehk loodetavasti lihtsustub taotlemine erinevate 
lisadokumentide esitamise võrra. 
 
OTSUSTATI: 15 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
6.2 Esitada Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolekule kinnitamiseks 2018 aasta eelarve, 
tegevuskava ja rakenduskava. 
 
Päevakorrapunkt 7 
Informatsioonid 
 
• Selge Pilt OÜ soovib lahkuda LHKK liikmekonnast kuna asub ümber Viljandimaale. 
• Harju LEADER tegevusgruppide koostööprojekti I õppereis toimub 29.-30.september Nelja 

Valla Kogu piirkonda. Esimese õppereisi sihtgupiks on Harju KTGde juhatuse liikmed. 
Õppereisi kava ja registreerimise info saadetakse lähiajal juhatuse liikmetele. 

• Lääne-Harju Koostöökogu hakkab välja andma elektroonilist infokirja. 03.04.2017 otsustas 
juhatus liikmete seas läbi viia küsitluse kuidas soovitakse infot Lääne-Harju Koostöökogu 
tegemiste kohta saada. Küsitluse tulemuste põhjal on eelistatumad kanalid e-kiri sh 
elektrooniline infokiri. Infokiri hakkab ilmuma kord kvartalis, seda saavad tellida kõik huvilised 
e-postile (mitte ainult liikmed). Antakse teavet taotluvoorude kohta, käimasolevate ja 
elluviidud projektide kohta. Piirkonna sündmuste ja taotlejate kogemuste jagamine jne. 

• Meetmejuhi konkursile laekus 1 avaldus. Konkursi tulemuste osas toimus arutelu. Otsustati, 
et juhatuse 31.07.2017 otsusega moodustatud värbamiskomisjon arutab tulemusi ning 
otsustab edasise tegevuse. 

 
Päevakorrapunkt 8 
Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku kokkukutsumine 21. september algusega kell 18.00 
Paldiskis Peetri Tollis (Mere 10, Paldiski) 
 
Kerli Lambing tutvustas ettepanekut kutsuda kokku üldkoosolek 21. september algusega kell 
18.00 Paldiskis Peetri Tollis (Mere 10, Paldiski). Enne koosolekuga alustamist võiksime 
pakkuda liikmetele võimalust tutvuda Peetri Tollis asuva näitusega “Ajaloolised külmrelvad kogu 
maailmast”. 
 
Kerli Lambing selgitas, et üldkoosoleku päevakorra osas on käsitlemata juhatuse liikmete 
valimise korra muutmine, teiste päevakorrapunktide materjalid on juba käesoleval koosolekul 
läbi arutatud. 
 
Rafael Milerman tegi ülevaate 07.08.2017 juhatuse otsusega moodustatud töögrupi kohtumisest 
ja arutelust. 
 
Kerli Lambing tutvustas juhatuse liikmete valimise korra muudatusettepanekuid (olulisemad 
muudatused on eraldi välja toodud võrdlusena korra seletuskirjas). Lisaks parandatakse korra 
sõnastust ja vormistust. Kord viiakse vastavusse Lääne-Harju Koostöökogu põhikirjaga, sh 
selliselt et põhikirja punkte ei dubleerita. Toimus arutelu muudatusettepanekute osas. 
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Ettepanek hääletusele: kutsuda kokku üldkoosolek 21. september algusega kell 18.00 Paldiskis 
Peetri Tollis (Mere 10, Paldiski) järgmise päevakorraga: 

1. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 majandusaasta aruande ülevaatamiseks audiitori 
kinnitamine 

2. Koostööprojektide kinnitamine 
3. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 aasta rakenduskava muutmine 
4. Kohaliku omavalitsuse liikmemaksu määra kinnitamine 
5. Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine 
6. “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmete valimise kord” muutmine 
7. Juhatuse liikme valimine - Nissi valla kohaliku omavalitsuse esindaja 

 
OTSUSTATI: 14 poolthäält, 1 erapooletu, vastu ei olnud 
8.1 Kutsuda kokku üldkoosolek 21. september algusega kell 18.00 Paldiskis Peetri Tollis (Mere 
10, Paldiski) järgmise päevakorraga: 

1. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 majandusaasta aruande ülevaatamiseks audiitori 
kinnitamine 

2. Koostööprojektide kinnitamine 
3. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 aasta rakenduskava muutmine 
4. Kohaliku omavalitsuse liikmemaksu määra kinnitamine 
5. Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine 
6. “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmete valimise kord” muutmine 
7. Juhatuse liikme valimine - Nissi valla kohaliku omavalitsuse esindaja 

 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Rafael Milerman 
Juhatuse esimees 
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Kerli Lambing 
Protokolli koostaja 


