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Juhatuse koosoleku protokoll 
 
Vasalemma         08.05.2018 nr 5 
Algus 18.00, lõpp 19.30 
 
 
Juhatuse koosolekust võtsid osa 10 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Natali Käsk, Einar 
Alliksaar, Peedo Kessel, Made Saadve, Heiki Hõimoja, Mart Mets, Egle Eerma, Taimar 
Tensbek, Priit Raudla. 
 
Puudusid: Andrus Kuiva, Annika Jõks, Tiit Jaagu, Ranno Rüüberg, Andrei Pevgonen, Tiia 
Rosenberg, Kuldar Vassiljev, Henry Mang. 
 
Kutsutud: Kerli Lambing, Ede Teinbas. 
 
Koosoleku juhataja Rafael Milerman. 
Protokollija Kerli Lambing. 
 
Päevakord: 
1. Lääne-Harju Koostöökogu 2018 I taotlusvooru info 
2. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 a majandusaasta aruande ülevaade 
3. Koostööprojektide arutelu 
4. Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta rakenduskava muutmine (meede 4) 
5. “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse 

menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord” 
muutmine 

6. Üldkoosoleku kokkukutsumine 31.05.2018 
7. Informatsioonid 
8. Kohapeal algatatud teemad 
 
Päevakorrapunkt 1 
Lääne-Harju Koostöökogu 2018 I taotlusvooru info 
 
Kerli Lambing tegi ülevaate 2018 I taotlusvoorust, mis oli avatud 02. aprill - 09. aprill 2018 kell 
17.00. Taotlemiseks olid avatud 3 alameedet, mille eelarve maht oli kokku 347 474,21 eurot 
ning mis jaguneb vastavalt 2018 aasta rakenduskavale alameetmete vahel järgmiselt: 

• Meede 1.1 Ettevõtlikkus – 46 472,76 eurot 
• Meede 2.1 Kogukond – 57 065,17 eurot 
• Meede 2.2 Elukeskkond – 243 936,28 eurot 

 
Taotlemine toimus esmakordselt läbi PRIA uue e-teenuste keskkonna. Kokku esitati õigeaegselt 
20 projektitoetuse taotlust alameetmete põhiselt järgmiselt: 

• Meede 1.1 Ettevõtlikkus 1 projekt 
• Meede 2.1 Kogukond 4 projekti 
• Meede 2.2 Elukeskkond 15 projekti 

 
Projektitoetuse taotluste tehniline kontroll toimus 15 tööpäeva jooksul – perioodil 10. aprill - 30. 
aprill 2018: tehnilise kontrolli käigus avastati, et esitatud projektitoetuse taotluste dokumentides 
esineb puudusi 19 taotluses: 

• Puuduste kõrvaldamiseks anti esmalt aega 3 tööpäeva – kuni 27.04.2018 kell 12.00, 
mida pikendati 24.04.2018 e-kirjaga kuni 30.04.2018 kell 10.00; 

• Tähtajaliselt vastas järelepäringule 15 taotlejat, neli taotlejat ei vastanud järelepäringule 
õigeaegselt. 
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• Hindamisele hindamiskomisjonidesse suunati kokku 16 projektitoetuse taotlust. 
Hindamiskomisjoni hindab projekte perioodil 04.05.2018-28.05.2018. 

 
Esmase info põhjal on esitatud taotluste ja taotlejatega seotud 8 juhatuse liiget. 
 
Juhatus võttis 2018 I taotlusvooru info teadmiseks. 
 
Päevakorrapunkt 2 
Lääne-Harju Koostöökogu 2017 a majandusaasta aruande ülevaade 
 
Kerli Lambing tegi ülevaate Lääne-Harju Koostöökogu 2017 a majandusaasta aruandest. 
Tegevusarundes on lisaks organisatsiooni üldandmetele ja juhtimisele esitatud teave 
olulisemate sündmuste kohta, lisatud on viited kodulehel olevale lisateabele. Majandusaasta 
aruanne on auditeeritud ning edastatud arvamuse andmiseks Lääne-Harju Koostöökogu 
revisjonikomisjonile. Ettepanek on esitada Lääne-Harju Koostöökogu 2017 aasta majandus-
aasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks. 
 
OTSUSTATI 10 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
2.1 Esitada Lääne-Harju Koostöökogu 2017 aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule 
kinnitamiseks. 
 
Päevakorrapunkt 3 
Koostööprojektide arutelu 
 
Ede Teinbas tegi ülevaate Lääne-Harju Koostöökogu koostööprojektide seisust: 

• Loode-Eesti piirkonna ühisturundus (I etapp) – projekt on lõpetatud ja välja makstud. 
Tulemused: külastatavusuuring (2016 andmetel), turismikaart (50 000 eksemplari), 
koolituste sari (4+1), turundusplaan 2018-2020. 

• Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused – projekt on pooleli, toimunud on kaks 
õppereisi. Lähiajal tulemas: turismiteemaline õppereis Põhja-Harju Koostöökogu 
piirkonda (august 2018), ettevõtluse/ettevõtlikkuse teemaline õppereis meie piirkonda 
(september 2018), Harjumaa arenguseminar (4.10.2018 Kernu mõisas), piirkondade ja 
Harjumaa turundusvideo. 

• 5*Nature / 5 tärni turism – projekt on pooleli, toimunud on turismiettevõtjate 
(üritusturism) õppereis Hispaaniasse (oktoober 2017) koos eel- ja järelkohtumistega, 
Porikuu festivali arutelu (jaanuar 2018), Porikuu festivali esialgne programm, koduleht, 
FB-leht. Lähiajal tulemas: Porikuu festivali turundusplaani arutelu (mai-juuni 2018), 
turismiettevõtjate (seiklusturism) õppereis Itaaliasse (juuni 2018), Porikuu festival 
(oktoober-november 2018). 

• Coastal and Dune Management / Rannikuala arendamine – projekt on pooleli, toimunud 
ranniku matkaraja inspekteerimine (september 2017), 2018 ranniku matkaraja ürituste 
brošüüris on piirkonna info, õppereis Soome koos eel- ja järelkohtumistega (aprill 2018), 
ranniku matkaraja märgistamine (käimas). Lähiajal tulemas: jätkub ranniku matkaraja 
märgistamine, ranniku matkaraja trükised, õppereis Eestisse ja Lätti (september 2018), 
õppereis Põhja-Iirimaale (oktoober 2018). 

• Local Security / Kohalik turvalisus – projekt on pooleli, valitud on projektijuht Maarja 
Lillemäe. Lähiajal tulemas: siseriiklik ümarlaud 25.05.2018 Lootuse külas, projekti 
partneritega kohtumine 7.-8. juunil 2018 Tšehhis, õppereis Tšehhi septembris 2018. 

 
Ette on valmistatud veel kaks koostööprojekti: 
* Loode-Eesti piirkonna ühisturundus (II etapp) 

• Lepingulised partnerid: Nelja Valla Kogu ja Kodukant Läänemaa 
• Teised partnerid: Läänemaa Turism, Harjumaa Turismiühing, Harju Ettevõtlus- ja 

Arenduskeskus, Põhja-Eesti turism, omavalitsused, ettevõtjad jt 



	

Ranna 8, Vasalemma 
Harjumaa 76101 Eesti 

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

• Põhitegevused: 
– Turismiettevõtjate ja -korraldajate võrgustiku juhtimine 
– Turismisihtkoha ja väärt elukeskkonna turundamine peamistele sihtrühmadele 
– Loode-Eesti turundamise ärimudel alates 2021 
– Külastatavusuuring 2021 

• Kogueelarve ca 115 000 eurot, LHKK osa ca 55 000 
 
* Ringmajandus (Circular economy in countryside Global Eco - Inno Eco) 

• Partnerid: Aktiivinen Pohjois-Satakunta (FIN), Gal Valle Umbra e Sibillini (IT), 
Aizkraukles rajona partnerība (LAT), AD ELO - Associação de Desenvolvimento Local 
da Bairrada e Mondego (PT), LAG Campidano (IT) 

• Eesti partnerid: SEIT, Pakri Teadus- ja Tööstuspark, PEL 
• Tegevused: 

• Väikeettevõtjate koolitused, õppereisid 
• Piloteerimine 
• Teavitamine 

• Kogueelarve ca 350 000 EUR, LHKK osa ca 55 000 
 
Einar Alliksaar küsis, mis on koostööprojektide eesmärgid või milliseid tulemusi me nendelt 
ootame. Ede Teinbas selgitas, et peamine eesmärk on tuua erinevaid osapooli kokku ning 
aidata seeläbi kaasa edasistele ühistele tegevustele ja koostööle piirkonnas. Näitena tõi välja 
5*Nature / 5 tärni turism Hispaania õppereisil sündinud Porikuu festivali idee. Ettepanek on 
esitada üldkoosolekule kinnitamiseks koostööprojektid Loode-Eesti piirkonna ühisturundus (II 
etapp) ja Ringmajandus (Circular economy in countryside Global Eco - Inno Eco). 
 
OTSUSTATI 10 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
3.1 Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks kaks koostööprojekti: Loode-Eesti piirkonna 
ühisturundus (II etapp) ja Ringmajandus (Circular economy in countryside Global Eco - Inno 
Eco). 
 
Päevakorrapunkt 4 
Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta rakenduskava muutmine (meede 4) 
 
Kerli Lambing selgitas, et kahe koostööprojekti esitamisel sel aastal tuleb suurendada 2018 
aasta rakenduskavas meetme 4 eelarvet 31 268 euro võrra. Rakenduskava muutmise kinnitab 
üldkoosolek. 
 
OTSUSTATI 10 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
4.1 Esitada 2018 aasta rakenduskava muutmise ettepanek üldkoosolekule kinnitamiseks. 
 
Päevakorrapunkt 5 
“MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse 
menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord” 
muutmine 
 
Kerli Lambing selgitas vajadust teha muudatusi menetluse korras vastavalt LEADER määruse 
muudatustele (jõustusid 03.11.2017) ning PRIA uue e-teenuste keskkonna kasutusele 
võtmisega. Olulisemad muudatused: projektitoetuse taotlusi eraldi ei registeerita ning taotluste 
kui ka hindamisega seotud dokumendid säilitatakse e-teenuste keskkonnas. Hindamiskomisjoni 
töökorras tehakse muudatusi, aseesimeest ei valita ning komisjoni tööd korraldab komisjoni 
sekretär. Hindamine toimub e-teenuste keskkonnas ning seetõttu jäetakse korrast välja punktid 
7.3 ja 7.4. Menetluskorra muudatused peab kinnitama Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek. 
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OTSUSTATI 10 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
5.1 Esitada “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse 
taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise 
kord” muutmine üldkoosolekule kinnitamiseks. 
 
Päevakorrapunkt 6 
Üldkoosoleku kokkukutsumine 31.05.2018 
 
Ettepanek kutsuda kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 31. mail 2018 algusega kell 
18.00 Paekalda Puhkekeskuses järgmise päevakorraga: 
1. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 a majandusaasta aruande kinnitamine 
2. LEADER perioodil 2021-2027, CLLD ja multifondid 
3. Koostööprojektide kinnitamine 
4. Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta rakenduskava muutmine 
5. “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse 
menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord” 
muutmine. 
 
OTSUSTATI 10 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
6.1 Kutsuda kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 31.05.2018 kell 18.00 Paekalda 
Puhkekeskuses järgmise päevakorraga: 
1. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 a majandusaasta aruande kinnitamine 
2. LEADER perioodil 2021-2027, CLLD ja multifondid 
3. Koostööprojektide kinnitamine 
4. Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta rakenduskava muutmine 
5. “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse 
menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord” 
muutmine. 
 
Ede Teinbas andis ülevaate CLLD ja multifondide teemal. Kohaliku kogukonna poolt juhitud 
arengu teemal on nii EL kui ka Eesti tasandil käimas läbirääkimised. Tegemist on integreeritud 
lähenemisega – nii valdkondade ja kui ka sektoriteülene. Fondidest on kaasatud Põllu-
majandusfond, Kalandusfond, Sotsiaalfond, Regionaalarengu fond. EL tasandil on multi-
fondidega liitunud 20 riiki, 8 ei ole (s.h. Eesti). Lähenemise rakendamine eeldab poliitilist tahet 
ja koostööd. 17. mail kell 10.00-16.00 toimub Maaeluministeeriumis seminar LEADER/CLLD 	
tuleviku teemal, kuhu oodatakse osalema tegevusgruppide liikmeid, ametnikke, poliitikuid, 
sotsiaalpartnereid. 
 
Päevakorrapunkt 7 
Informatsioonid 
 
Kerli Lambing tutvustas 22.-24. mai 2018 toimuva Läti kogemusreisi päevakava. Õppereis 
toimub Eesti maaeluvõrgustiku ja Läti maaeluvõrgustiku koostöös. Pakume võimalust ühel kuni 
kahel juhatuse liikmel kogemusreisil osaleda. 
 
Made Saadve avaldas soovi osaleda. 
 
Kerli Lambing tuletas meelde, et rakenduskava kohaselt toimub 2018 aasta II taotlusvoor 
01-08. oktoober kell 17.00. Taotlemiseks avanevad meetmed: 

• Meede 1.1 Ettevõtlikkus - 46 472,76 eurot 
• Meede 1.2 Tooted ja teenused - 278 836,57 eurot 
• Meede 2.1 Kogukond - 57 065,17 eurot 
• Meede 3 Loode-Eesti - 371 782,09 eurot 
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Olulisemad sündmused enne taotlusvooru: äriplaani koostamise koolitus, argumenteerimise 
lühikoolitus, Loode-Eesti meetme väljasõit. Individuaalne nõustamine. 
 
Kerli Lambing tutvustas suvekuude puhkuse ajakava: 

• Kerli Lambing 25.06-29.06 (5 päeva), 23.07-05.08 (14 päeva), 21.08-24.08 (4 päeva). 
• Ede Teinbas 9.07-22.07 (14 päeva), 30.07-03.08 (5 päeva), 13.08-17.08 (5 päeva), 

27.08-30.08 (4 päeva). 
 
Juhatus võttis info teadmiseks. 
 
Päevakorrapunkt 8 
Kohapeal algatatud teemad 
 
Kohapeal algatatud teemasid ei olnud. 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Rafael Milerman 
Juhatuse esimees 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Kerli Lambing 
Protokolli koostaja 


