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Üldkoosoleku protokoll 
 
Haiba Rahvamaja        08.10.2020 nr 3 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 19.05 
 
Üldkoosolekust võttis osa 19 liiget, 2 Lääne-Harju Koostöökogu töötajat ja 5 külalist. 
 
Osavõtjate nimekiri lisatud protokollile. 
 
Koosoleku juhataja Rafael Milerman. 
Protokollija Piia Kärssin 
 
Päevakord: 
 

 1. Lääne-Harju Koostöökogu 2021. aasta rakenduskava kinnitamine 

2. Koostööprojektide kinnitamine 

3. Revisjonikomisjoni liikmete valimine 

 
Alustuseks tutvustas juhatuse esimees Rafael Milerman 18.06.2020 toimunud üldkoosoleku 
otsuste täitmise kokkuvõtet.   
Otsus 1.1 –kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2019 a majandusaasta aruanne. Lääne-
Harju Koostöökogu 2019 a majandusaasta aruanne on esitatud Äriregistrile ja Maaeluministri 
23.10.2015 määruse nr 11 "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus" § 21 lg 5 p 
9 sätestatud andmed on esitatud PRIA-le. 
Otsus 2.1 kinnitada rahvusvaheline koostööprojekt “Elavad Muuseumid” kogueelarvega 
13 000 eurot. Rahvusvaheline koostööprojekt “Elavad muuseumid” on esitatud PRIA-le ja PRIA 
poolt kinnitatud  
Otsus 2.2 kinnitada rahvusvaheline koostööprojekt “Loode-Eesti tähed – teaduse, toidu ja 
turismi arendamine kogueelarvega 76 344 eurot. Rahvusvaheline koostööprojekt “ Loode-
Eesti tähed – teaduse, toidu ja turismi arendamine” on esitatud PRIA-le ja PRIA poolt kinnitatud  
Otsus 3.1 kehtestada Keila linna liikmemaksuks tavaliikme liikmemaks (19 eurot)  
Keila linn on võetud juhatus otsusega (01.10.2020) vastu LHKK liikmeks 
 
 
 
 
Päevakorrapunkt 1 
Lääne-Harju Koostöökogu 2021. aasta rakenduskava kinnitamine. 
 
Rafael Milerman juhtis tähelepanu asjaolule, et strateegia 2014-2020 periood lõpeb selle aastaga. 
Ministeeriumi poolt pole selgeid juhiseid edasiseks planeerimiseks. Kindlasti ei alga uus 
programmiperiood 01.01.2021, vaid tuleb üleminekuperiood, kuid on veel ebaselge, kas 
üleminekuperiood on ühe või kahe aastane. Tänase seisuga ei ole teada, kas ja mis ulatuses 
saab LEADER üleminekuperioodiks vahendeid juurde. Seega peame 2021. aasta planeerimisel 
lähtuma olemasolevatest summadest (jäägid vanast strateegiast). Kui on selgunud eelarveliste 
vahendite jaotus, sh igale kohalikule tegevusgrupile juurde määratav eelarve osa, saab 
rakenduskava vajadusel muuta 
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Piia Kärssin tutvustas 2021. aasta rakenduskava. Määratud toetuste osas on 2020. a. kevadvooru 
järel vahendeid järgi järgmises mahus: Meede 2.2 Elukeskkond jääk 13,533.54 eurot. 
(projektitaotlus ei ületanud rahastamise lävendit). Sellel lisandub hetkeseisuga odavnenud 
projektidest ja katkestatud projektidest tagasilaekumine:  ca 30 000 eurot. Ettepanek on kinnitada 
2021. a rakenduskava meetmete eelarve kogumahuga 40 000 eurot, mis jaguneb meetmete 
vahel järgmiselt:  Meede 4. Leader tegevusgruppide vaheline koostöö  - 40 000 eurot 
Piia Kärssin tutvustas ka koostöömeetme rakendamise ühte võimalust  - nn vihmavarjuprojekt 
„Loode-Eesti Arengufond“. Partneriteks oleksid Saarte Koostöökogu ja Tartumaa Arendusselts. 
Selle projektiga võtab tegevusgrupp endale administreerimise koormuse, olles ise projekti 
põhitaotleja ja rahastades erinevaid alamprojekte. Vihmavarjuprojekt on võimalus viia ellu 
tegevusi, mis on toetatud läbi Lääne-Harju Koostöökogu koostööprojekti. Seejuures on 
Koostöökogu, kui "vihmavari", vastutades tegevuste abikõlblikkuse, rahastuse ning aruandluse 
eest PRIAga. Toetuse saaja (MTÜ, keskus, liit, miks mitte ka eraisik) ülesanne on lubatud 
tegevuste ellu viimine. Näiteks võib see olla motiveeriv noortele, kes pole veel täisikka jõudnud 
ja ei saa seetõttu oma tegevustele toetust taotleda. Investeeringuid selle koostööprojekti raames 
ei toetata. Taotlemine võib olla jooksev või mitu korda aastas. Selle koostööprojekti üksikasjad ja 
tingimused töötatakse välja 2020. aasta jooksul ning 2021. aasta alguses ja kinnitamisele 
üldkoosolekule saab projekt minna järgmisel ehk 2021. aastal. Saarte Koostöökogu ja Tartumaa 
Arendusselts, kes on sellist vihmavarjuprojekti juba rakendanud, on kaasatud just kogemuste 
vahendajatena, sest nemad on seni projekti formaadiga väga rahul. 
 
Tegevuskulude osas vähenevad palgakulud ja elavdamise kulud. (meetmejuhi asemel alustab 
järgmise aasta jaanuarist poole kohaga tööd koostööprojektide koordinaator, kes tegeleb ainult 
koostööprojektide haldamisega ja ellukutsumisega). Rafael Milerman tutvustas uut inimest – Eliko 
Kõiv’u, kes alustab jaanuarist. 
 
Ettepanek hääletusele: 2021.aasta rakenduskava kinnitamine. 
18 poolthäält, 1 erapooletu 
 
1.1 OTSUSTATI:  
Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2021. aasta rakenduskava. 
 
Päevakorrapunkt 2 
Koostööprojektide kinnitamine 
2020. aasta rakenduskava meetme  4 alt on veel kinnitamata koostööprojekte kogusummas 58 
300 eurot. Ettepanek on esitada kinnitamisele 2 koostööprojekti: 

1. Rahvusvaheline koostööprojekt 5* Nature + 
2. Siseriiklik koostööprojekt “Arukate külade arenguprogramm 

 

Ede Teinbas tutvustas koostööprojekti Loode-Eesti geopark ning turismiettevõtjate ja 
väiketootjate teenuste arendamine: 5*Nature+ . Koostööpartnerid on samad, kes eelmise Nature 
5* projekti puhul: Itaalia, Hispaania, Soome, Järvamaa ja uue partnerina Hispaania geopark. 
Tegevusteks on geopargi arengukava koostamine, õppereisid, koolitused, praktikavahetused, 
võrgustikuüritused ja turunduskulud. Projekti eelarve on 54 243 eurot.  

Tiiu Mägi palus selgitada geopargi olemust. Eliko Kõiv selgitas, et geopark on loodus- ja 
pärandkultuuri poolest rikkas piirkonnas loodud piiritletud ala. Geopargi  eesmärgiks on pargi 
piirkonda jäävate geoloogiliste loodusmälestiste,  pärandkultuuri objektide ja eluslooduse 
säilitamine ning eksponeerimine. Suureks eesmärgiks võiks olla ka UNESCO geopargi staatuse 
omandamine, kuid see on pikk ja keeruline protsess.  
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2.1 Ettepanek: Kinnitada rahvusvaheline koostööprojekt 5* Nature +, eelarvega 54 243 eur, 
toetus 48 818,7 
19 poolthäält 

Otsustati: 

2.1 Kinnitada rahvusvaheline koostööprojekt 5* +, eelarvega 54 243 eur, toetus 48 818,7 
eurot 

Piia Kärssin tutvustas siseriiklikku koostööprojekti ”Arukate külade arenguprogramm”.  Sellega 
on liitunud 13 tegevusgruppi üle Eesti. Tegevusteks on aruka küla strateegia koostamine, 
koolitused, õppereisid, mentorlus, piloottegevus ja kommunikatsioonitegevused.  Projekti eelarve 
on 10497 eurot. 2020. aasta maikuus osales Eestist 14 taotlejat/küla/piirkonda üleeuroopalisel 
konkursil Aruka Küla strateegia koostamiseks, meie piirkonnast oli taotlejaks Lääne-Harju valla 
kogukonnakomisjon.  Euroopa programmi pääses Virtsu kogukond, teistega soovitakse minna 
edasi siseriikliku programmi raames. Lääne-Harju Koostöökogu osaleb projektis Lääne-Harju 
valla piirkonna kogukonnaga, omafinantseeringu on lubanud katta Lääne-Harju vallavalitsus 

2.2 Ettepanek: kinnitada siseriiklik koostööprojekt “Arukate külade arenguprogramm eelarvega 
10497 eurot, toetus 9447 eurot  

19 poolthäält 

Otsustati:: 2.2 kinnitada siseriiklik koostööprojekt “Arukate külade arenguprogramm” 
eelarvega 10497 eurot, toetus 9447 eurot  

Päevakorrapunkt 3  

3. Revisjonikomisjoni liikmete valimine 

Rafael Milerman tutvustas revisjonikomsjoni liikmete valimise protseduuri.  Kõigepealt seati üles 
kandidaadid. Kandidaatideks seati üles Raul Põdersalu, Kalle Ollema ja Terje Schmidt. Raul 
Põdersalu ja Kalle Ollema ei viibinud hetkel üldkoosolekul, kuid olid andnud nõusoleku 
kandideerimiseks. Rohkem kandidaate ei esitatud.  

Ettepanek:  Kinnitada kandidaatide nimekiri: Raul Põdersalu, Kalle Ollema ja Terje Schmidt 

19 poolthäälega 

Otsustati:  

3.1 Kinnitada kandidaatide nimekiri:  Raul Põdersalu, Kalle Ollema ja Terje Schmidt 

Rafael Milerman tegi ettepaneku valida kolmeliikmeline revisjonikomisjon. 

19 poolthäälega 

Otsustati:   

3.2 valida kolmeliikmeline revisjonikomisjon 
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Järgmisena oleks protseduuriliselt pidanud moodustama valimiskomisjoni revisjoniliikmete 
valimiseks. Marje Suharov tegi ettepaneku hääletada kolmeliikmelise revisjonikomisjoni liikme 
nimekirja poolt ilma eraldi valimiskomisjoni moodustamata. Kõik 19 kohalviibinud liiget olid 
ettepaneku poolt. 

Ettepanek hääletusele:  3.3 kinnitada kolmeliikmeline revisjonikomisjon koosseisus Raul 
Põdersalu, Kalle Ollema ja Terje Schmidt. 

19 poolthäält 

Otsustati:  

3.3 kinnitada kolmeliikmeline revisjonikomisjon koosseisus Raul Põdersalu, Kalle Ollema 
ja Terje Schmidt. 

 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Rafael Milerman 
Koosoleku juhataja 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Piia Kärssin 
Protokollija 


