Juhatuse koosoleku protokoll
Vasalemma
Algus 19.00, lõpp 21.00

31.01.2019 nr 1

Juhatuse koosolekust võtsid osa 8 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Einar Alliksaar, Peedo
Kessel, Made Saadve, Mart Mets, Tiia Rosenberg, Heiki Hõimoja, Vallo Sarapuu.
Puudusid: Andrus Kuiva, Annika Jõks, Kuldar Vassiljev, Taimar Tensbek, Priit Raudla, Natali
Käsk, Egle Eerma, Tiit Jaagu, Ranno Rüüberg, Henry Mang.
Kutsutud: meetmejuht Ede Teinbas.
Koosoleku juhataja Rafael Milerman.
Protokollija Ede Teinbas.
Päevakord:
1. Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise avalduste menetlemine (UP mesi OÜ, MTÜ
Cauponor)
2. Lääne-Harju Koostöökogu 2019 rakenduskava muutmine
3. Lääne-Harju Koostöökogu 2019 I taotlusvooru väljakuulutamine
4. 23.01.2019 sündmuse “Kogukonnameetod ja multifondid” tagasiside ja järgmise
strateegiaperioodi arutelu
Kuna koosolekust võttis osa alla poole juhatuse liikmetest, ei ole vastavalt Lääne-Harju
Koostöökogu põhikirja punktile 7.5 juhatus antud koosolekul otsustusvõimeline. Koosoleku
juhataja tegi ettepaneku, et päevakorras olevad punktid võiks siiski läbi arutada ning
otsustamist vajavad punktid suunatakse elektroonsele hääletusele. Mart Mets tegi ettepaneku
koosolek ära jätta. Ede Teinbas arvas, et peaks austama kohale tulnuid ja andma neile infot ja
võimaluse arutada. Kohal olnud juhatuse liikmed nõustusid koosoleku juhataja ettepanekuga.
Päevakorrapunkt 1
Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise avalduste menetlemine (UP mesi OÜ, MTÜ
Cauponor)
1.1 Urmas ja Pille Keller tutvustas UP mesi OÜ tegevusi. Tegutsenud on mesinduses ca 3
aastat, ettevõte asutatud ca pool aastat tagasi. Tahavad arendada linnamesindust Keila linnas,
aga hoiavad tarusid ka mujal, nt Lääne-Harju vallas. Soovivad liikmeks saada, et olla kursis
piirkonna eluga ning ehk on liikmestaatusest kasu ka projektide taotlemisel. Ettevõte on
registreeritud Keila linnas. Esialgu mesindus ei ole Pille ja Urmase põhitegevuseks, kummalgi
on oma päevatöö. On seotud Keila linnas tegutseva Haridus- ja Kultuuriseltsiga “Läte”, seal on
kogemus ka projektide kirjutamisel.
Rafael Milerman selgitas, et Keila linn ei ole tegevusgrupi liige, kuna tegemist on linnalise
asulaga, mis LEADER määruse kohaselt ei ole n.ö. abikõlblik piirkond. Liikmed saavad olla ka
piirkonnast väljaspool registreeritud ettevõtted. Toetuse taotlemine ei sõltu liikmestaatusest, aga
jälgima peab, et kasu toetusest peab jääma tegevuspiirkonda.
Otsus liikmeks võtmise kohta suunatakse elektroonsele hääletusele.
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1.2 Rafael Milerman andis info, et MTÜ Cauponor on esitanud liikmeks astumise avalduse, kuid
ei saanud koosolekule kohale tulla, ega saatnud ka palutud infot oma tegevuse kohta. MTÜ
Cauponor kutsutakse uuesti oma tegevus tutvustama järgmisele juhatuse koosolekule.
Päevakorrapunkt 2
Lääne-Harju Koostöökogu 2019 rakenduskava muutmine
Ede Teinbas selgitas, et juhatus on käsitlenud päevakorrapunkti sisuliselt 03.12.2018
koosolekul. Üldkoosolek on andnud juhatusele volituse rakenduskava muutmiseks vastavalt
eelnevalt saadetud materjalidele. Rakenduskava muudatusega:
1) suurendatakse meetmete 1.2, 2.1, 2.2, 3 eelarveid eelmiste taotlusvoorude jääkide arvelt
järgmiselt:
Taotletav
Meetme
Kavandatav
Projektitoetuse taotluste
Meetme nimetus
projektitoetuse
nr
eelarve
vastuvõtuaeg
summa
1.1.
Ettevõtlikkus
50 000,00
50 000,00
01-08 aprill kell 17.00
30 september-07
1.1.
Ettevõtlikkus
50 000,00
50 000,00
oktoober kell 17.00
Tooted ja
30 september-07
1.2.
252 017,28
252 017,28
teenused
oktoober kell 17.00
2.1.
Kogukond
60 070,13
60 070,13
01-08 aprill kell 17.00
30 september-07
2.1.
Kogukond
49 655,55
49 655,55
oktoober kell 17.00
2.2.
Elukeskkond
177 356,59
177 356,59
01-08 aprill kell 17.00
3.
Loode-Eesti
120 000,00
120 000,00
01-08 aprill kell 17.00
30 september-07
3.
Loode-Eesti
340 892,35
340 892,35
oktoober kell 17.00
Kokku
1 099 991,90
1 099 991,90
2) täpsustatakse pooleli oleva projekti mõistet meetmete 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ja 3 meetmelehtede
punktis 5 järgmiselt:
Sõnastus
Sõnastuse muudatusettepanek
Punkt 5 – Nõuded toetuse saajale:
Punkt 5 – Nõuded toetuse saajale:
Taotlejal võib antud alameetmes olla pooleli Taotlejal võib antud alameetmes olla pooleli
üks projekt:
üks projekt:
Projekt loetakse pooleli olevaks seni, kuni Lääne-Harju
Koostöökogu
ei
võta
viimane maksetaotlus on tegevusgrupi poolt projektitoetuse taotlust menetlusse enne kui
kinnitatud.
taotlejal on varasemalt samast ala-meetmest
rahastuse saanud projekt lõplikult ellu viidud.
Projekti lõplikku elluviimist tõendab viimase
maksetaotluse
kinnitamine
Lääne-Harju
Koostöökogu poolt vanas PRIA e-teenuste
keskkonnas esitatud projektitoetuse taotluse
puhul või uues PRIA e-teenuste keskkonnas
esitatud projektitoetuse taotluse puhul
viimase maksetaotluse esitamine.
Einar Alliksaar väljendas arvamust, et sõnastuse muudatusettepanek ei lahenda probleemi,
ikkagi jääb arusaamatuks, mis on pooleliolev projekt. Soovitab igal juhul mõnel juristil sõnastuse
üle vaadata.
Made Saadve küsis, kas peame sõnastuse vastu võtma sellisena, nagu üldkoosolek on seda
käsitlenud.
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Ede Teinbas väljendas arvamust, et ei pea, oluline on, et põhimõte, et taotleja viib korraga ellu
vaid üht projekti, oleks tagatud.
Ühise arutelu tulemusel jõuti järgmise muudatusettepanekuni, mis suunatakse elektroonsele
hääletusele:
Sõnastus
Sõnastuse muudatusettepanek
Punkt 5 – Nõuded toetuse saajale:
Punkt 5 – Nõuded toetuse saajale:
Taotlejal võib antud alameetmes olla pooleli Taotlejal võib antud alameetmes olla pooleli
üks projekt.
üks projekt.
Selgitus: Projekt loetakse pooleli olevaks seni, Selgitus:
Taotleja
võib
esitada
uue
kuni viimane maksetaotlus on tegevusgrupi projektitoetuse taotluse tingimusel, et taotluse
poolt kinnitatud.
esitamise päevaks on samas alameetmes
varasemalt esitatud projekt (pooleliolev
projekt) lõplikult ellu viidud. Projekti lõplikku
elluviimist tõendab viimase maksetaotluse
kinnitamine Lääne-Harju Koostöökogu poolt
vanas PRIA e-teenuste keskkonnas esitatud
projektitoetuse taotluse puhul või uues PRIA
e-teenuste
keskkonnas
esitatud
projektitoetuse
taotluse
puhul
viimase
maksetaotluse esitamine.
Lääne-Harju Koostöökogu rakenduskava 2019. a. muudatuste otsustamine suunatakse
elektroonsele hääletusele.
Päevakorrapunkt 3
Lääne-Harju Koostöökogu 2019 I taotlusvooru väljakuulutamine
Ede Teinbas selgitas, et üldkoosoleku poolt kinnitatud rakenduskava kohaselt toimub 2019.
aasta I taotlusvoor 01.-08.aprillil kell 17.00. Avatud meetmed koos eelarve mahuga:
• Meede 1.1 Ettevõtlikkus – 50 000,00 eurot
• Meede 2.1 Kogukond – 60 070,13 eurot
• Meede 2.2 Elukeskkond – 177 356,59 eurot
• Meede 3 Loode-Eesti - 120 000,00 eurot
Taotlemine toimub läbi PRIA uue e-teenuste keskkonna, sh projektide tehniline ja sisuline
hindamine.
Taotlusvooruga seotud sündmused:
• Nõustamispäevad omavalitsustes:
– 04.02 kell 13.00-18.00 Vasalemmas Ranna tee 8 III korrusel
– 06.02 kell 15.00-19.00 Keila teenuspunkti II korruse ruumides, Paldiski mnt 21, Keila
– 07.02 kell 13.00-18.00 Padise teenuspunkti ruumides, Keskuse 3-1, Padise
– 12.02.2019 kell 14.00-18.00 Riisipere halduskeskuse volikogu saalis, Nissi tee 53c,
Riisipere
– 13.02 kell 13.00-18.00 Laitse Seltsimajas Kaasiku külas
– 14.02 kell 14.00-18.00 Rae 38 Paldiskis, III korruse nõupidamiste ruumis
• Kohtumine omavalitsuste arendusspetsialistidega Loode-Eesti meetme osas 07.02.2019
• Kogukondade koostööõhtu märtsi esimesel nädalal (07.03.2019, tbc)
Lisaks nõustatakse taotlejaid individuaalselt vastavalt pöördumisele.
Taotlusvooru teavitused avaldatakse
• Ajalehes “Harju Elu” reedel 08.02.2019
• LHKK kodulehel
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•
•
•
•

LHKK Facebooki lehel ja piirkonna fb gruppides
Lääne-Harju valla ajalehes 26.02.2019
Saue valla ajalehes
Liikmetele edastatakse info uudiskirjas

Tiia Rosenberg küsis, kas Loode-Eesti meetme vastu on huvi kasvanud.
Ede Teinbas selgitas, et tehakse teavitustööd nii meedias – omavalitsuste väljaanded,
sotsiaalmeedia, meililistid jne, kui kohtutakse spetsiaalselt nendega, kes võiks taotlusi esitada,
näiteks omavalitsuste arendusspetsialistid, piirkonnaüleselt tegutsevad ettevõtjad jt.
Taotlusvooru väljakuulutamine suunatakse elektroonsele hääletusele.
Päevakorrapunkt 4
23.01.2019 sündmuse “Kogukonnameetod ja multifondid” tagasiside ja järgmise strateegiaperioodi arutelu
Rafael Milerman ja Ede Teinbas andsid tagasisidet sündmuse kohta. Koos olid
Maaeluministeeriumi, Sotsiaalministeerimi, Rahandusministeeriumi, Harjumaa Omavalitsuste
Liidu (HOL), Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse, Kodukant Harjumaa, Harjumaa
Kalandusühingu ja Harju LEADER tegevusgruppide esindajad. Arutati selle üle, kas ja kuidas
peaksid tegevusgruppide piirid uuel perioodil muutuma ning kas ka Eestis võiks kasutusele
võtta n.ö. multifondide lähenemise, mis võimaldab kaasata lisaks Maaelu Arengu Fondi ja
Kalandusfondi vahenditele ka teatud protsendi Sotsiaal- ja Regionaalarengu Fondist LEADER
meetodil jagamiseks. Samuti annab see lähenemine võimaluse kaasata tegevusgruppidesse
linnalisi piirkondi. Näiteks Keila linn on väljendanud huvi LEADER ja multifondide lähenemisega
liitumise vastu.
Näiteks HOL tegevjuhi Joel Jesse arvates võiks Harjumaal olla üldse üks tegevusgrupp. Samas
Maaeluministeeriumi esindaja väitis, et ministeerium ei sunni tegevusgruppe liituma, seda
peavad otsustama siiski üldkoosolekud. Samamoodi ei pea ühinema n.ö. maa ja kala LEADER
grupid, aga võivad. Võib-olla on uuel perioodil võimalik ühe omavalitsuse kuulumine ka
mitmesse tegevusgruppi.
Juhatuse liikmed arutasid, et Harjumaa on siiski nii territooriumi kui elanike arvu poolest liiga
suur ja eripalgeline, et siin võiks olla üks tegevusgrupp. Saue valla jätkamist kahes
tegevusgrupis ei peeta siiski mõistlikuks – see tekitab segadust taotlejates, kes peavad
mõtlema n.ö. ajaloolistes Nissi ja Kernu valla piirides, et otsustada, kummalt tegevusgrupilt
toetust taotletakse. Arutati liitumisvõimalusi põhja poole nii Saue-Lääne-Harju-Harku-(Saku-Kiili)
kui lõuna (Lääne-Nigula) poole.
Tõdeti, et raske on omada kindlat seiskukohta, kui ei ole veel teada järgmise perioodi
rahastustingimused ja reeglid. Samas, otsustajad on ilmselt kohalikud omavalitsused. Ilmselt
oleks mõistlik teha otsused enne 2021 aasta kohalike omavalitsuste valimisi. Arvati, et sellised
arutelud erinevatel tasanditel - tegevusgruppide tegevmeeskonnad, omavalitsusjuhid, juhatused
ja üldkoosolekud – võiksid jätkuda.
Jooksev info
Ede Teinbas teavitas juhatuse liikmeid lähikuude tegemistest ja sündmustest:
Veebruar 2019:
• Võimalus osaleda rannikuala turismikaardil – tähtaeg 03.02. – kontaktisik Ede Teinbas
• Võimalus osaleda piirkonna toidukaardil – kontaktisik projektijuht Kaido Kasemets
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•
•
•

18.-25.02 turvalisuse projekti õppereis Soome – osalevad Rafael Milerman, projektijuht
Maarja Lillemäe ja turvalisuse osapooled
21.02 Ringmajanduse projekti II koolitus Paldiskis: tootearendus, disain ja re-disain
25.02.-01.03 5*Nature projekti õppereis Soome – osaleb Kerli Lambing ja
turismiasjalised, sh Heiki Hõimoja juhatusest

Märts-aprill 2019:
• 07.03 Kogukondade koostööõhtu, tbc
• 12.03 Riigihangete koolitus, tbc
• 21.03 Ringmajanduse projekti III koolituspäev Paldiskis: uued ärimudelid, koostöö ja
sümbioos
•
01.-04.04 ringmajanduse projekti õppereis Itaaliasse – osaleb projektijuht Kadri Kurm ja
ettevõtjad
• 16.04 Turvalisuse konverents Paekalda Puhkekeskuses, tbc
• 17.04 Ringmajanduse koolituse IV koolituspäev Paekalda Puhkekeskuses: turundus ja
märgised
(allkirjastatud digitaalselt)
Rafael Milerman
Juhatuse esimees

(allkirjastatud digitaalselt)
Ede Teinbas
Protokolli koostaja
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