
	

Ranna 8, Vasalemma 
Harjumaa 76101 Eesti 

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

Juhatuse koosoleku protokoll 

Vasalemma         01.10.2020 nr 7 

Algus 18.10, lõpp 20.40 
 
Juhatuse koosolekust võtsid osa 9 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Jaanus Saat, Einar Alliksaar, 
Natali Käsk, Heiki Hõimoja, Heli Raidve, Kadri Kurm, Kaido-Allan Lainurm, Ranno Rüüberg 
(osales zoomi teel) 
 
Puudusid: Andrus Kuiva, Aila Lainurm, Henry Mang, Priit Raudla, Jelena Maljutina 
 
Kutsutud: büroojuht Piia Kärssin, meetmejuht Ede Teinbas 
 
Koosoleku juhataja Rafael Milerman 
Protokollija Piia Kärssin 
 
Päevakord: 
1. LHKK liikmeks astumise avalduse menetlemine, avalduse on esitanud Keila linn  
2. 2021 rakenduskava ettepanek LHKK üldkoosolekule  
3. Ülevaade koostööprojektidest  
4. Ettepanek luua värbamiskomisjon, kelle ülesandeks on värvata LHKK koostööprojektide 

projektijuht. 
5. Ülevaade LHKK liitumise töörühma tegemistest ja tuleviku plaanidest. 
6. Kohapeal algatatud teemad 
Päevakorrapunkt 1 
LHKK liikmeks astumise avalduse menetlemine, avalduse on esitanud Keila linn  
Keila abilinnapea Maret Lepiksaar tutvustas ennast ja Keila linna. Keila linn on juba panustanud 
Lääne-Harju Koostöökogu koostööprojektidesse (Nt Porikuu ja Loode-Eesti geopark), kindlasti 
soovitakse koostööd jätkata ja kaasa rääkida Loode-Eesti turismipiirkonna edendamisel. Keila 
linna raudteejaama juures on kavas järgmisel aastal renoveerida vana turuhoone, sealsetes 
ruumides on võimalused Loode-Eesti toiduvõrgustiku kaupade müügiks ja  turismiinfopunktiks, 
miks mitte ka LHKK kontoriruumideks.  
Üldkoosolek on kinnitanud Keila linna liikmemaksuks 19 eurot. 
 
 
Ettepanek: Võtta vastu Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks Keila linn  
7 poolthäält, 1 erapooletu 
 
Otsustati:  
Võtta Keila linn vastu Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks 
 
 
Päevakorrapunkt 2 
 
2021. aasta rakenduskava ettepanek LHKK üldkoosolekule. 
 
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  
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üleminekuperiood on ühe- või kaheaastane. Tänase seisuga ei ole teada, kas ja mis ulatuses 
saab LEADER üleminekuperioodiks vahendeid juurde. Seega peame 2021. aasta planeerimisel 
lähtuma olemasolevatest summadest (jäägid käimasolevast strateegiast). Kui on selgunud 
eelarveliste vahendite jaotus, sh igale kohalikule tegevusgrupile juurde määratav eelarve osa, 
saab rakenduskava vajadusel muuta. 2020. aastal oli võimalik rakenduskava muuta neli korda 
ning pole välistatud, et see võimalus on ka 2021. aastal.  Lääne-Harju Koostöökogu on 2014-
2020 strateegiast planeerinud tegevuskulude katteks summasid ka aastatesse 2021-23. 
 
Piia Kärssin tutvustas LHKK 2021. aasta rakenduskava ettepanekut. Tegevuskulude osas 
vähenevad palgakulud ja elavdamise kulud. (Ettepanek on, et meetmejuhi asemel alustab 
järgmise aasta jaanuarist poole kohaga tööd koostööprojektide koordinaator, kes tegeleb ainult 
koostööprojektide haldamise ja ellukutsumisega). Toimus arutelu tegevtöötajate koormuse 
jaotuse ja võimalike taotlusvoorude korralduse osas järgmisel aastal. Seonduvalt sellega, et pole 
veel selge järgmise aasta ehk nn üleminekuaasta vahendid, pole ka teada, kas taotlusvooru 
toimub või mitte. Praegune rakenduskava ettepanek projektitoetuste taotlusvoorude 
korraldamisega ei arvesta.  
Koosolekuga liitus 19.10 Jaanus Saat  
 
LHKKl on jääke varasemate aastate tegevuskulude kasutamisest, jääk koguneb ka selle aasta 
eelarve täitmisest, kokku ligikaudu 100 000 eurot.  2021. aasta tegevuskuludeks planeeritakse 
81 146 eurot.  
 
Määratud toetuste osas on 2020. a. kevadvooru järel vahendeid järgi järgmises mahus: meede 
2.2 Elukeskkond jääk 13 533.54 eurot. (Üks projektitaotlus ei ületanud rahastamise lävendit). 
Sellele 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 kõik suunatakse  meetmesse 4. Leader tegevusgruppide 
vaheline koostöö. Ede Teinbas tutvustas koostöömeetme rakendamise üht võimalust  - nn 
vihmavarjuprojekt „Loode-Eesti Arengufond“. Partneriteks oleksid Saarte Koostöökogu ja/või 
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 või omavad väheseid 
kogemusi. 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 üldkoosolekule kinnitamisele saab projekt minna järgmisel e 
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.  
Vt lisa LHKK 2021. aasta rakenduskava. 
 
Ettepanek: Esitada 2021. aasta rakenduskava üldkoosolekule kinnitamiseks 
9 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud. 
 
Otsustati: 
Suunata Lääne-Harju Koostöökogu 2021. aasta rakenduskava ettepanek üldkoosolekule 
kinnitamiseks. 
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Päevakorrapunkt 3 
Ülevaade koostööprojektidest  
Meetmejuht Ede Teinbas andis ülevaate koostööprojektide hetkeseisust. Mitmel projektil, 
nagu nt Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused, Rannikuala arendamine/Coastal 
and Dune Management, 5*Nature/5 tärni turism, Local Security/Kohalik turvalisus on jäänud 
viimased summad ja tegevused. Teistes projektides on tegevused veel käsil ja startimas on 
Dark Sky International – Argo Navis – Follow the Stars / Loode-Eesti tähed - teaduse, toidu 
ja turismi arendamine, kus on 3 projektijuhti. Projekti Elavad Muuseumid esimene õppereis 
on lükkunud edasi järgmisesse aastasse. Käivitumas on Erasmus + metsade alternatiivse 
kasutusvõimaluste leidmise projekt Enclaves of Life. Projektijuhiga on leping sõlmimisel. Kaks 
Erasmus+ projekti ja Europe for citizens projekti ootavad rahastusotsust.  
Ede Teinbas tutvustas koostööprojekti 5*Nature+, mille eesmärgiks on Loode-Eesti Geopargi 
arengukava väljatöötamine ning turismiettevõtjate ja väiketootjate teenuste arendamine. 
Koostööpartnerid on samad, kes eelmise Nature 5* projekti puhul: Itaalia, Hispaania, Soome, 
Järvamaa ja lisandub üks Hispaania tegevusgrupp, millel on samuti geopark. Tegevusteks on 
geopargi arengukava koostamine, õppereisid, koolitused, praktikavahetused, 
võrgustikuüritused ja turunduskulud. Projekti eelarve on 54 243 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 10 497 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. Einar 
Alliksaar tegi ettepaneku kaasata ka Saue valla piikonna külasid projekti tegevustesse ja 
elluviimisse. Kindlasti seda võimaluse piires tehakse, samuti on Saue valla küladel võimalus 
oma kogemusi jagada.  
Juhatus toetas koostööprojektide “5*Nature+” ja “Arukate külade arenguprogramm” esitamist 
üldkoosolekule. 
Päevakorrapunkt 4 
 Ettepanek luua värbamiskomisjon, kelle ülesandeks on värvata LHKK 
koostööprojektide  projektijuht. 
Rafael Milerman informeeris juhatust, et meetmejuht Ede Teinbasi viimane tööpäev on 9. 
oktoober. Rafael andis ka teada, et Eliko Kõiv, kes hetkel töötab käsunduslepinguga mitme 
projekti juhina (veeturismi projekt, Dark Sky projekt), on nõus järgmisest aastast alustama 
poole kohaga koostööprojektide koordinaatori ametikohal. Heli Raidve juhtis tähelepanu 
sellele, et tööleping ja käsunduslepingu korraga kohaldamine võib tekitada probleeme.  
 
Kuigi arutelu käigus juhatuse enamik pooldas otsepakkumise tegemist Elikole, tõi Einar 
Alliksaar välja asjaolu, et päevakorrapunkt oli sõnastatud nii, et hetkel ei ole võimalik seda 
otsust teha, vaid tuleb otsustada värbamiskomisjoni moodustamise üle, mis omakorda võib 
otsustada, kas korraldada konkurss või teha eelistatud kandidaadile otsepakkumine. 
Rafael Milerman tegi ettepaneku moodustada värbamiskomisjon, kelle ülesandeks on 
värvata LHKK koostööprojektide projektijuht.  
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Komisjoni kuulumiseks avaldasid soovi:  Einar Alliksaar, Natali Käsk, Rafael Milerman, Heli 
Raidve ja Heiki Hõimoja. 

 Hääletus: 9 poolhäält, vastu ja erapooletuid ei olnud. 
Otsustati: Moodustada värbamiskomisjon, koosseisus Einar Alliksaar, Natali Käsk, Rafael 
Milerman, Heli Raidve ja Heiki Hõimoja ja anda komisjonile volitus värvata LHKK 
koostööprojektide projektijuht. 

Kl. 20.00 lahkus Kaido-Allan Lainurm koosolekult. 
Päevakorrapunkt 5 
Ülevaade LHKK liitumise töörühma tegemistest ja tuleviku plaanidest. 
Rafael Milerman andis ülevaate hetkeolukorrast ja mõlema tegevusgrupi töörühmade 
kohtumisest. Seoses informatsiooniga, et sekkumislehe mustandi vaheversiooni kohaselt oleks 
ühinemise korral läinud piirkonnale tervikuna kaduma ligi miljon eurot, on hetkel töögruppide töö 
peatunud ning ühist kohtumist kokku lepitud. Ollakse äraootaval seisukohal uue 
strateegiaperioodi Leader määruse tingimuste osas.  
 
Päevakorrapunkt 6 
Kohal algatatud küsimused 

Kohal algatatud küsimusi polnud. 
 

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


