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Üldkoosoleku protokoll 
 
Peetri Toll, Paldiski linn       21.09.2017 nr 2 
 
Algus kell 18.30, lõpp kell 20.15 
 
Üldkoosolekust võttis osa 26 liiget, 2 Lääne-Harju Koostöökogu töötajat. 
 
Osavõtjate nimekiri lisatud protokollile. 
 
Koosoleku juhataja Rafael Milerman. 
Protokollija Kerli Lambing. 
 
Päevakord 
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 
 
 
Päevakorrapunkt 1 
Lääne-Harju Koostöökogu 2017 majandusaasta aruande ülevaatamiseks audiitori kinnitamine 
 
Rafael Milerman selgitas, et teenuse kohta võttis juhatus kolm hinnapakkumust ning teeb 
üldkoosolekule ettepaneku 2017 majandusaasta aruande ülevaatuse teostamiseks kinnitada 
audiitoriks Ene-Riika Koger (HLB Expertus KLF OÜ). 
 
OTSUSTATI: 24 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
1.1 Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2017 majandusaasta aruande ülevaatuse teostamiseks 
audiitoriks Ene-Riika Koger (HLB Expertus KLF OÜ). 
 
 
Päevakorrapunkt 2 
Koostööprojektide kinnitamine 
 
Ede Teinbas tutvustas kolme rahvusvahelise koostööprojekti vajadust, eesmärke, tulemusi, 
tegevusi, partnereid, eelarvet ja kestust. 
 
1. Local Security / Kohalik turvalisus koostööprojekti hakati ettevalmistama juba Lääne-Harju 
Koostöökogu strateegia koostamise ajal. Erinevate sündmuste ja kohtumiste käigus oleme 
jõudnud arusaamisele, et Lääne-Harju Koostöökogu piirkonna kogukondadel on turvalisuse 
teemade kohta head teadmised, mille baasilt saab asuda tegutsema, et piirkonna turvalisus 
kasvaks. Projekti tulemusteks on toimivad võrgustikud, paremad oskused ja teadmised, suurem 
teadlikkus ja tegutsemisjulgus. 
Projekti tegevused: 2 rahvusvahelist õppereisi, 1 õppevisiit Eestisse, 5 õppereiside eel- ja 
järelkohtumist, 3 piirkondlikku koolitus-ümarlauda, piirkonna turvalisuse päev, võistlusmäng, 
teavitustegevused. 
Projekti rahvusvahelised partnerid on Sdruženi SPLAV Tšehhist, Pirkan Helmi Soomest. 
Siseriiklikeks partneriteks on vabatahtlikud päästeseltsid, naabrivalve, KOV, külaseltsid jt. 
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Projekti kogueelarve on 37 761 eurot, millest toetus on 33 984,90 eurot (90 %). Projekti 
omafinantseering on 3 776,10 eurot (10 %). 
Projekt kestab 01.01.2018-30.06.2019. 
 
Meelis Juhkam küsis, kas projekti käigus toimuvad muudatused avalikus ruumis. 
 
Ede Teinbas selgitas, et projekti tegevustena ei planeerita investeeringuid nt valgustuse ja 
kaamerate paigaldamiseks. 
 
Erika Kaljusaar küsis, kuidas jõuame projekti käigus külaseltside kaasamiseni. 
 
Ede Teinbas selgitas, et näiteks Paldiski linnast on täna tuua hea näide ümarlaudade 
korraldamisest, kuhu kaasatakse kõik turvalisusega seotud osapooled. Koolitus-ümarlaudadele 
saab kutsuda ka külaseltside esindajaid kaasa rääkima. 
 
Ettepanek hääletusele: Kinnitada rahvusvaheline koostööprojekt Local Security/Kohalik 
turvalisus kogueelarvega 37 761 eurot. 
 
OTSUSTATI: 25 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
2.1 Kinnitada rahvusvaheline koostööprojekt Local Security/Kohalik turvalisus kogueelarvega 
37 761 eurot. 
 
Üldkoosolekule saabus 1 liige, kohal on 26 liiget. 
 
2. Coastal and Dune Management / Rannikuala arendamine projekti algataks oli Keila vald. Nii 
kohalikel elanikel kui ka piirkonna külastajatel ei ole piisavalt teavet selle kohta, kus ja kuidas 
rannikualadel liikuda, lisaks on mitmetes kohtades puudu hädavajalik väikeinventar. Projekti 
eesmärgiks on Lääne-Harju Koostöökogu piirkonna rannikuala ühine turundamine. Projekti 
tulemusel on ranniku matkarada märgistatud ja turundatud, rannikul on infokaardid, viidad, 
väikeinventar, paranenud on ettevõtjate ja KOV koostöö, rannikuala haldajate teadmised on 
kasvanud. 
Projekti tegevused: matkaraja mahamärkimine, väikeinventari soetamine ja paigaldamine, 
3 rahvusvahelist õppereisi, 1 õppevisiit Eestisse, E9 matkaraja turundusmaterjalid, õppevisiidi 
õppe- ja turundusvideo, teavitus- ja turunduskampaaniad. 
 
Projekti rahvusvahelised partnerid on Karhuseutu Soomes, Partnerība laukiem un jūrai Lätis, 
Causeway Coast and Glens Põhja-Iirimaal. Siseriiklikud partnerid on Keila vald, Padise vald, 
Paldiski linn, turismiettevõtjad, vaatamisväärsuste haldajad. 
 
Projekti kogueelarve on 37 770 eurot, millest toetus on toetus 33 993 eurot (90 %). Projekti 
omafinantseering on 3 777 eurot (10%), omafinantseeringu osas panustavad võrdselt 1 259 
eurot Keila, Padise ja Paldiski omavalitsused. 
Projekt kestab 01.10.2017-30.11.2018. 
 
Erika Kaljusaar küsis, kuidas toimub matkaraja ja rannainventari hooldamine, kes hakkab seda 
haldama. 
 
Ede Teinbas selgitas, et matkarada hakkab kulgema mööda avalikke teid ja radu. Projekti 
partneriks olevad omavalitsused on avalike teede-radade haldajad ning nendega koostöös 
toimub nii radade kui inventari hooldamine. 
 
Ranno Rüüberg küsis, kas eelarve sisaldab ka rannainventari. 
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Ede Teinbas kinnitas, et eelarve sisaldab ka väikesemahulise rannainventari soetamist ja 
paigaldamist. 
 
Ettepanek hääletusele: Kinnitada rahvusvaheline koostööprojekt Coastal and Dune 
Management/Rannikuala arendamine kogueelarvega 37 770 eurot. 
 
OTSUSTATI: 26 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
2.2 Kinnitada rahvusvaheline koostööprojekt Coastal and Dune Management/Rannikuala 
arendamine kogueelarvega 37 770 eurot. 
 
3. 5*Nature / 5 tärni turism projekti vajadused oleme kaardistanud mitmetel kokkusaamistel 
piirkonna turismiettevõtjatega. Ettevõtjate hinnangul puuduvad võrgustikud ja paketid ning 
ühisturundus, reklaamivõimalused on vähesed ning tunnetatakse, et KOV toetus on nõrk. 
Projekti eesmärgiks on seatud toimiva koostöö saavutamine nii turismiettevõtjate vahel ja ka 
KOViga. Projekti tulemusel on olemas ettevõtjate omavahelised kontaktid ja võrgustik, 
ühisturundus (marsruudid, paketid) ning KOV ja ettevõtjate koostöö. 
Projekti tegevused: 4 õppereisi, 1 õppevisiit Eestisse, 6 õppereiside eel- ja järelkohtumist, 
2 ettevõtjate ja KOV koolitus-ümarlauda, 2 siseriiklikku koolitust/õppereisi, turundusmaterjalide 
koostamine. 
 
Projekti rahvusvahelised partnerid on Pohjois-Satakunta Soomes, Järva Arengu Partnerid 
Eestis, Asociacion Desarollo Integral del Valle del Ambros Hispaanias, Valli del Canavese 
Itaalias, Montagne Biellesi Itaalias, Velencei-to Tersegfejlesztö Közhasznu Egyesület Ungaris. 
Siseriiklikud partnerid on turismiettevõtjad ja KOVid. 
 
Projekti kogueelarve on 37 761 eurot, millest toetus on 33 984,90 eurot (90%). Projekti 
omafinantseering on 3 776,10 eurot (10 %), s.h. ca 2 000 eurot projektis osalevate ettevõtjate 
osalustasud. 
Projekt kestab 01.10.2017-31.12.2019. 
 
Erika Kaljusaar tundis huvi, kas kohalikud omavalitsused on üldse turismist huvitatud ja küsis, 
kas kohaliku omavalitsuse eelarves on üldse turismi teemat kajastatud. 
 
Mart Mets selgitas, et näiteks Vasalemma valla eelarves ei ole turismi teemat eraldi eelarve 
reana. Samas anname teavet turismi kohta, kui seda küsitakse. 
 
Toimus üldine arutelu teiste piirkonna kohalike omavalitsuste praktikate osas. 
 
Rafael Milerman märkis, et koostööprojektiga tuuakse mitmed olulised osapooled kokku ja kogu 
turismi teema olulisust ning ühist arendamist saavad kõik osapooled tulevikus arutada. 
 
Eliko Kõiv küsis mida tähendab projekti nimetus 5*Nature. 
 
Ede Teinbas selgitas, et see tähendab kvaliteetset loodust ehk 5 tärni loodust. Iga projektis 
osalev partner (piirkond) määratleb enda jaoks oma nn 5 tärni objektid. 
 
Ettepanek hääletusele: Kinnitada rahvusvaheline koostööprojekt 5*Nature/5 tärni turism 
kogueelarvega 37 761 eurot. 
 
OTSUSTATI: 26 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
2.2 Kinnitada rahvusvaheline koostööprojekt 5*Nature/5 tärni turism kogueelarvega 37 761 
eurot. 
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Päevakorrapunkt 3 
Lääne-Harju Koostöökogu 2017 aasta rakenduskava muutmine 
 
Kerli Lambing selgitas, seoses rahvusvaheliste koostööprojektide esitamisega 2017 aastal tuleb 
meetme 4 “LEADER tegevusgruppide vaheline koostöö” eelarvet suurendada 36 890,50 euro 
võrra. 
 
Ettepanek hääletusele: muuta Lääne-Harju Koostöökogu 2017 aasta rakenduskava. 
 
OTSUSTATI: 25 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
3.1 muuta Lääne-Harju Koostöökogu 2017 aasta rakenduskava. 
 
 
Päevakorrapunkt 4 
Kohaliku omavalitsuse liikmemaksu määra muutmine 
 
Rafael Milerman tegi esmalt ülevaate eelmise perioodil strateegia rakendumisest KOVide 
lõikes. Selgitas, et kohaliku omavalitsuse liikmemaksu määra muutmise vajadus on tekkinud 
seoses haldusreformiga, mille tulemusel muutub Lääne-Harju Koostöökogu liikmete koosseis: 
senise 6 kohaliku omavalitsuse asemel jääb liitumiste tulemusel 2 kohalikku omavalitsust. 
 
Juhatus teeb ettepaneku kohaliku omavalitsuse poolt makstava liikmemaksu arvestuse aluse 
muutmiseks: liikmemaks alates 01.01.2018 on 0,65 eurot elaniku kohta aastas. Aastase 
liikmemaksu arvutuse aluseks võetakse elanike arv jooksva aasta alguse (01.01) seisuga, sh 
Saue valla osas toimub liikmemaksu arvestus enne 2017 aasta haldusreformi kehtinud 
haldusterritoriaalse jaotuse põhjal ning arvestatakse vaid (endiste) Kernu ja Nissi valla elanike 
arvu. 
 
Priit Raudla tegi ettepaneku määrata kohaliku omavalitsuse liikmemaksuks 1 euro elaniku kohta 
aastas. 
 
Rafael Milerman pani Priit Raudla ettepaneku hääletusele. 
 
Ettepaneku poolt hääletas 8 liiget, vastu oli 11 liiget, 1 jäi erapooletuks. 
 
Seega ei leidnud Priit Raudla ettepanek üldkoosoleku toetust. 
 
Ettepanek hääletusele: Kehtestada alates 01.01.2018 Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks oleva 
kohaliku omavalitsuse liikmemaksuks 0,65 eurot ühe elaniku kohta aastas. Aastase 
liikmemaksu arvutuse aluseks võetakse elanike arv jooksva aasta alguse (01.01) seisuga, sh 
Saue valla osas toimub liikmemaksu arvestus enne 2017 aasta haldusreformi kehtinud 
haldusterritoriaalse jaotuse põhjal ning arvestatakse vaid (endiste) Kernu ja Nissi valla elanike 
arvu. 
 
OTSUSTATI: 20 poolthäält, 2 vastu, 1 erapooletu 
4.1 Kehtestada alates 01.01.2018 Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks oleva kohaliku 
omavalitsuse liikmemaksuks 0,65 eurot ühe elaniku kohta aastas. Aastase liikmemaksu 
arvutuse aluseks võetakse elanike arv jooksva aasta alguse (01.01) seisuga, sh Saue valla 
osas toimub liikmemaksu arvestus enne 2017 aasta haldusreformi kehtinud haldusterritoriaalse 
jaotuse põhjal ning arvestatakse vaid (endiste) Kernu ja Nissi valla elanike arvu. 
 
 
 
 



	

Ranna 8, Vasalemma 
Harjumaa 76101 Eesti 

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

Päevakorrapunkt 5 
Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine 
 
Kerli Lambing selgitas, et rakenduskava tuleb PRIA-le esitada 01 oktoobriks. Sellest tulenevalt 
on üldkoosolekule kinnitamiseks esitatud ka järgmise aasta eelarve ja tegevuskava. 
 
Eelarve ja tegevuskava on jaotatud kolme põhitegevuse vahel.  
Esiteks organisatsiooni põhitegevused, mis on seotud organisatsiooni igapäeva tegevustega: 
taotlusvoorudega seotud tegevused (sh nõustamine, teavitamine, infopäevad, projektide 
hindamine); juhtorganite koosolekute läbiviimine (juhatus, üldkoosolek, revisjonikomisjon). 
Eelarves on nende tegevuste kulutused seotud otseste jooksvate kuludega (töötasud, 
juhtorganite/otsustusorganite koosolekute korraldamine, raamatupidamine-, audiitori ja 
õigusabikulud, koolituskulud, kodulehe arendamine) ja kaudsete kuludega (bürootarbed, 
sidekulud, infotehnoloogia kulud, kontoriruumiga seotud kulud, sõidukulud). 
Teiseks on tegevuspiirkonna elavdamise tegevused, mis on seotud erinevatele sihtrühmadele 
suunatud sündmustega, strateegia rakendamiseks vajalike uuringute koostamisega, 
koostööprojektide ettevalmistamisega. Eelarves on nende tegevuste kulutused seotud 
elavdamise seminaril/messil/konverentsil/õppereisil osalemise kulud; sidusrühmadele 
koolituse/seminari/teabepäeva ja muu samalaadse ürituse korraldamise kulud; eksperthinnangu 
tellimise kulud; koostööorganisatsioonis osalemise liikmemaks (Leader Liit, ELARD); teabe- ja 
reklaammaterjali koostamise ja väljaandmise kulud; koostöö arendamise korral kulutused 
kingitustele; koostööprojektide ettevalmistamise kulud). 
Kolmandaks on Lääne-Harju Koostöökogu enda projektide elluviimisega seotud tegevused. 
Eelarves on need tegevused sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otseste kulude all. 
 
Rakenduskavaga planeerime järgmise aasta taotlusvoorud aprilli ja oktoobrisse. Lisaks on kogu 
aasta vältel võimalik Lääne-Harju Koostöökogul endal esitada koostööprojekte meetmesse 4. 
 
Meetmelehtede täiendamiseks ja muutmiseks palume üldkoosoleku vastavat volitust juhatusele. 
Meetmelehti ei ole täiendatud ja parandatud, kuna LEADER määruse muudatused ei ole veel 
lõplikult teada (määruse muudatused ei ole jõustunud). Samuti ei ole teada, mis hetkest toimub 
üleminek uuele PRIA e-teenuste keskkonnale. Hetkel on teada, et mitmed praegu kasutusel 
olevad eraldi vormid muutuvad taotlusvormis täidetavaks ehk taotlemine peaks muutuma 
lisadokumentide esitamise vähenemise võrra taotlejale lihtsamaks. 
 
Ettepanek hääletusele: Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta eelarve, tegevuskava 
ja rakenduskava. 
 
OTSUSTATI: 26 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
5.1 Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava. 
 
Ettepanek hääletusele: Volitada juhatust muutma Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta 
rakenduskava meetmelehtede osas 
 
Mart Mets tegi ettepaneku täiendamiseks ning lisada juurde viide LEADER määruse 
muudatustele. 
 
Ettepanek hääletusele: Volitada juhatust muutma Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta 
rakenduskava meetmelehtede osas vastavalt LEADER määruse muudatustele. 
 
OTSUSTATI: 26 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
5.2 Volitada juhatust muutma Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta rakenduskava 
meetmelehtede osas vastavalt LEADER määruse muudatustele 
 



	

Ranna 8, Vasalemma 
Harjumaa 76101 Eesti 

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

Päevakorrapunkt 6 
“MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmete valimise kord” muutmine 
 
Rafael Milerman selgitas “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmete valimise kord” 
muutmise vajadust, mis on seotud haldusreformiga, mille tulemusel muutub Lääne-Harju 
Koostöökogu liikmete koosseis: senise 6 kohaliku omavalitsuse asemel jääb liitumiste tulemusel 
2 kohalikku omavalitsust. Säilitatakse senine juhatuse ülesehitus ja suurus muudetud korra 
punktiga 1.6, mille kohaselt LHKK juhatuse kuni 18 liiget moodustatakse järgmise põhimõtte 
alusel: LHKK juhatuse kuni 18 liiget moodustatakse järgmise põhimõtte alusel: haldusreformi 
tulemusel moodustatud Lääne-Harju vallast vähemalt üks, aga mitte rohkem kui neli iga sektori 
(KOV, mittetulundussektor, ettevõtlussektor) esindajat ning Saue vallast vähemalt üks, aga 
mitte rohkem kui kaks iga sektori (KOV, mittetulundussektor, ettevõtlussektor) esindajat. 
 
Kerli Lambing märkis, et lisaks parandatakse korra sõnastust ja vormistust. Kord viiakse 
vastavusse Lääne-Harju Koostöökogu põhikirjaga, sh selliselt, et põhikirja punkte ei dubleerita 
valimiste korras. 
 
Erika Kaljusaar küsis, kuidas tagatakse tulevikus piirkondlik esindatus. 
 
Rafael Milerman märkis, et tulevikus arutame nii piirkondliku esindatuse kui ka teiste juhatuse 
liikmete valimisega seotud teemade üle. Hetkel on vaja teha muudatused seoses muutustega 
kohalike omavalitsuste koosseisus. 
 
Ettepanek hääletusele: Kinnitada “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmete valimise 
kord” muudatusettepanekud. 
 
OTSUSTATI: 25 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
6.1 Kinnitada “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmete valimise kord” 
muudatusettepanekud. 
 
 
Päevakorrapunkt 7 
Juhatuse liikme valimine - Nissi valla kohaliku omavalitsuse esindaja 
 
Kerli Lambing tutvustas juhatuse liikmete valimiste muudetud korda. 
 
1. Toimus kandidaatide esitamine 
Nissi valla kohaliku omavalitsuse esindaja kandidaat: Ermil Miggur 
 
2. Kandidaatide nimekirjade kinnitamine. 
Ettepanek hääletusele: kinnitada kohaliku omavalitsuse esindajate kandidaatide nimekiri. 
 
OTSUSTATI: 25 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
7.1 Kinnitada kohaliku omavalitsuse esindajate kandidaatide nimekiri. 
 
3. Valimiskomisjoni liikmete valimine. 
Valimiskomisjoni esitati kolm kandidaati Erika Kaljusaar, Merike Palts ja Heiki Hõimoja. 
 
Ettepanek hääletusele: kinnitada valimiskomisjon koosseisus Erika Kaljusaar, Merike Palts ja 
Heiki Hõimoja. 
 
OTSUSTATI: 25 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
7.2 Kinnitada valimiskomisjon koosseisus Erika Kaljusaar, Merike Palts ja Heiki Hõimoja. 
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4. Kandidaadi tutvutus. 
Ermil Miggur tutvustas oma seniseid tegevusi ja valmisolekut osaleda juhatuse töös. 
 
5. Toimus salajane hääletamine 
Peale hääletamist luges valimiskomisjon ette protokolli, millest selgusid hääletuse tulemused. 
 
Ermil Miggur sai 24 poolthäält 
Seega valiti Nissi valla kohaliku omavalitsuse esindajaks Ermil Miggur. 
 
6. Juhatuse liikmete valimise kinnitamine 
Ettepanek hääletusele: kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse valimistel valituks 
osutunud juhatuse liikmeks Ermil Miggur. 
 
OTSUSTATI: 25 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
7.3 Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse valimistel valituks osutunud juhatuse liikmeks 
Ermil Miggur. 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Rafael Milerman 
Koosoleku juhataja 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Kerli Lambing 
Protokollija 


