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Juhatuse koosoleku protokoll 
 
Osalemine MS Teamsi keskkonnas      09.03.2021 nr 1 
 
Algus 18.00, lõpp 19.52 
 
Juhatuse koosolekust võtsid osa MS Teamsi keskkonnas 10 juhatuse liiget: Rafael Milerman, 
Einar Alliksaar, Andrus Kuiva, Heiki Hõimoja, Natali Käsk, Heli Raidve, Kaido-Allan Lainurm, Aila 
Lainurm, Priit Raudla, Ranno Rüüberg, Henry Mang (liitus 18.20), 
 
Puudusid: Jaanus Saat, Jelena Maljutina, Kadri Kurm, Andrus Kuiva 
 
Koosoleku juhataja: Rafael Milerman 
Protokollija: Piia Kärssin 
 
 
Päevakord:  

1. Ülevaade käimasolevatest koostööprojektidest. 
2. Network around the Baltic Sea projekti tutvustus. 
3. "Vihmavarju" koostööprojekti ettevalmistamise ülevaade ja LHKK üldkoosolekule 

esitamine. 
4. 2020. aasta LHKK majandusaasta, LHKK revisjonikomisjoni ja audiitori aruande ülevaade 

ja üldkoosolekule esitamine. 
5. Ühinemise töörühm annab ülevaate toimunust. 
6. Üldkoosoleku kokkukutsumine 
7. Kohapeal algatatud teemad 

 
 
Päevakorrapunkt 1 

Ülevaade käimasolevatest koostööprojektidest. 
 

Eliko Kõiv tutvustas LHKK koostööprojekte. Lõpusirgel on Rannikuala arendamise projekt 
(lõpetatud), Harju Leader tegevusgruppide ühistegevused ja 5*Nature koostööprojektid. 
Piiride avanemist ja õppereiside võimalikuks saamist ootavad Ringmajanduse ja Kohaliku 
turvalisuse koostööprojektid. Töös olevad projektid on Veeturismi arendamine (25.märtsil 
veebis uuringu vaheülevaade), Loode-Eesti koostööprojektil on uus projektijuht Karet 
Kõverjalg). Tegevusi on juba toimunud ka koostööprojektis ”Loode-Eesti tähed - teaduse, 
toidu ja turismi arendamine” loengute ja siseriiklike õppereiside näol. Jätkuprojektis 
5*Nature+ on toimunud kohtumised projektipartneritega zoomis ja koostamisel on 
Geopargi arengukava hange. 
LHKK osaleb ka kahes Erasmus+ projektis - metsanduse teemaline projekt ”Elu 
enklaavid” ja NICOLE – new initiatives and co-operations for local economies”. 
Metsanduse projekti raames on lähiajal plaanis noorte õppereis Tšehhi, samuti on töös 
käsiraamatu koostamine ja veebirakendus. Projektijuht on Pille Ligi. NICOLE 
koostööprojekti täpsem programm on väljatöötamisel. Koostööprojekt “Elavad 
Muuseumid” on samuti ootel õppereiside edasilükkumise tõttu. Piia Kärssin informeeris, 
et siseriiklik koostööprogramm “Arukate külade arenguprogramm” alustab tegevustega 
arvatavasti maikuus. Osalemist on kinnitanud 13 tegevusgruppi ja 24 pilootküla/piirkonda. 
Einar Alliksaar juhtis tähelepanu, et koostööprojektid on kodulehel raskesti leitavad, kuigi 
nad moodustavad olulise osa meie tegevusest.  
Tegevmeeskond tõdes, et hetkel tõesti ei võimalda kodulehe struktuur koostööprojekte 
esitleda sellisel kujul nagu sooviksime. Kodulehe temaatikaga tegeleme edasi, kui on 
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kinnitatud üleminekuaastate vahendid. Kindlasti on vajalik kodulehe uuendamine või 
täielikult uue ülesehitusega koduleht. 

 
Päevakorrapunkt 2 
 Network around the Baltic Sea projekti tutvustus. 

Eliko Kõiv selgitas, et hetkel osaleme projektis koostöös Maaeluvõrgustikuga. Projekti 
eesmärk on jagada parimaid praktikaid, kuidas jätkusuutlikult Läänemere piirkonda 
arendada ja kuidas Läänemerd hoida. See on võrgustiku arendamise projekt, põhirõhk 
veebikoolitustel ja kohtumistel. Esimene kohtumine leiab aset 15.03.2021. 
LHKK rahaline omafinantseering 500 eurot. 

 
Päevakorrapunkt 3  
"Vihmavarju" koostööprojekti ettevalmistamise ülevaade ja LHKK üldkoosolekule esitamine 
 

Eliko Kõiv tutvustas nn “vihmavarju” koostööprojekti, millel puudub veel kutsuv nimetus. 
Vahepeal kogunes töörühm ja koos arutati läbi proekti sisu ja tingimused. Selle projektiga 
võtab tegevusgrupp endale administreerimise koormuse, olles ise projekti põhitaotleja, 
samas rahastades projekti kaudu erinevaid alamprojekte. Projekti koostööpartneriks on 
Saarte Koostöökogu, kel on juba varasemast kogemus sarnase projekti elluviimisest.  
LHKK toimib "vihmavarjuna", vastutades tegevuste abikõlblikkuse, rahastuse ning 
aruandluse eest PRIAga. Toetuse saaja (MTÜ, sõpruskond, võrgustik, ettevõte, eraisik, 
12.-19. aastased noored koos mentoriga) ülesanne on lubatud tegevuste ellu viimine. 
Investeeringuid selle koostööprojekti raames ei toetata. Taotlemine võimalik mitu korda 
aastas, iga kahe kuu tagant. Taotlust saab esitada ja tegevuste elluviimise aeg peab 
jääma vahemikku august 2021 - oktoober 2022 või kuni toetuseelarve (36 984 eur) 
täitumiseni. Omaosalus 10%, noorteprojektide puhul omaosalust ei ole (selle kulu kannab 
LHKK omavahenditest). Eesmärgiks on toetada uute mõtete, ideede ja algatuste 
elluviimist, mis rikastavad Loode-Eesti kultuuri-, spordi- ja külaelu omanäoliste sündmuste 
ja tegevustega. 
Einar Alliksaar tegi ettepaneku vaadata taotlemise hindamiskriteeriume tulevikku 
suunatud pilguga, sest olukord maailmas on muutunud. Virtuaalne maailm on saanud 
osaks igapäevareaalsusest, tuleb leida nutikaid lahendusi. See programm aitaks kaasa 
selliste lahenduste leidmisele. Heli Raidve palus täpsustada eesmärki ja kirjeldust, mida 
taotlejalt oodatakse ning milliseid üritusi toetatakse. Kirjeldavasse teksti tuua ka vastavaid 
näiteid ning tõstatus ka küsimus, kas suudame piisavalt hästi kommunikeerida seda 
võimalust noortele. Natali Käsk tegi ettepaneku teha koostööd noorsootöötajatega 
noortele määratud sõnumi edastamiseks. 
Eliko Kõiv selgitas, et me pole tahtnud seada väga rangeid piire taotlemisele, samas võib 
see tõesti luua ebaselgust, et milliseid üritusi täpselt rahastatakse.  
Tegevmeeskonna ülesandeks jäi kohendada projekti sõnastust ja eesmärke. 
Menti.com kaasabil hääletati veel projekti nimetuse üle. Projektile nime valimine otsustati 
võtta teemaks üldkoosolekul, et ka liikmetele pakkuda võimalust sõna sekka öelda.  
 
Ettepanek hääletusele: 
Esitada koostööprojekt üldkoosolekule kinnitamiseks. 
Hääletus: 10 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.  

 
 
Päevakorrapunkt 4 

2020 LHKK majandusaasta, LHKK revisjonikomisjoni ja audiitori aruande ülevaade 
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Audiitor on oma aruandes edastanud, et  „Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks 
millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita 
kõigis olulistes osades õiglaselt Lääne-Harju Koostöökogu finantsseisundit seisuga 
31.12.2020 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja 
rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga“. Revisjon on oma 
aruandes edastanud, et ühingu vahendeid on kasutatud sihtotstarbeliselt ja aruandlus 
on korrektne. Revisjon ei tuvastanud asjaolusid, mis viitaksid raamatupidamise 
aruandluse mitte tõepärasusele 
Rafael Milerman tutvustas revisjonikomisjoni ettepanekuid. Revisjonikomisjon tegi 
ettepaneku korraldada LHKK liikmete hulgas küsitlus selgitamaks välja, millist 
üldkoosoleku formaati LHKK liikmed ootaksid või millisel ajal see peaks toimuma, et huvi 
üldkoosolekul osalemise vastu tõuseks. Juhatus nõustus küsitluse läbiviimisega, selle 
korraldamine tehti tegevmeeskonna ülesandeks. Revisjon palus täpsustada ka 
elektrooniliste koosolekute läbiviimise üksikasju ning liikmemaksude tasumist ning seda, 
kuidas on COVID-19 pandeemiast lähtuvalt on planeeritud ellu viia koostööprojektide 
tegevusi. Eliko Kõiv selgitas, et paljude koostööprojektide osas on aega tegevusi ellu viia 
kuni 31. detsembrini 2022.  
Piia Kärssin tutvustas lühidalt 2020. aasta majandusaasta aruannet ja tegevuskulusid. 
Rafael Milerman täiendas omalt poolt infoga üleminekuaastate 2021-2022 rahastamisest. 
LEADER tegevusgrupid saavad üleminekuaastateks juurde lisavahendeid, võimalik on 
läbi viia taotlusvoore ja valmistada ette uut strateegiat. Samuti on COVID-19 pandeemia 
taastekavast planeeritud lisavahendeid ca 5,6 miljonit, mis on mõeldud ettevõtluse 
turgutamiseks ning mida jaotatakse LEADER tegevusgruppide kaudu.  

 
Päevakorrapunkt 5 

Ühinemise töörühm annab ülevaate toimunust. 
 

Rafael Milerman tegi kokkuvõtte kahe tegevusgrupi liitumise töörühmade virtuaalsest 
kohtumisest 4. märtsil 2021. Kohtumist modereeris Kristjan Otsmann. Kohtumisel arutleti 
ühinemise positiivsete ja negatiivsete mõjude üle.  
Hetkeseisuga pole Maaeluministeeriumilt kindlat teavet selle kohta, kas tegevusgruppide 
liitumisel kahaneb tegevusgruppide summaarne eelarve. Töögruppide ühine nägemus on, 
et sel juhul organisatsiooni tõhusus ei kompenseeri eelarvelise kaotuse suurust.  
Edasiminekuks on erinevad teed. Esiteks koostada ühine strateegia, mida on võimalik 
ümber vormistada ka kaheks eraldi strateegiaks. Kui siiski otsustatakse ühist strateegiat 
mitte koostada, saab kaaluda strateegiatesse kahe tegevusgrupi ühisosa kirjeldava 
peatüki lisamist. Kolmanda võimalusena on ka koostöö kolme tegevusgrupi vahel, lisaks 
Nelja Valla Kogule ka Kodukant Läänemaa.  
Juhatus leidis, et märtsis toimuval juhatuse koosolekul, mis toimub virtuaalselt, saame 
liikmeid informeerida ja nende arvamusi kuulda. Suvisel üldkoosolekul otsustame, kuhu 
suunas liigume, kas ühise strateegiaga või mitte. Kaido-Allan Lainurm tõi välja, et 
organisatsioonile ja liikmete identiteedile on parem jääda endistesse piiridesse. Hea 
piirkondliku arengukava saamiseks ei pea tingimata tegevusgruppe liitma, pigem 
panustama mõistlikule koostööle.  

 
 
Päevakorrapunkt 6 

Üldkoosoleku kokkukutsumine 
 
 
Rafael Milerman tegi ettepaneku kutsuda kokku üldkoosolek 30. märtsil 2021 MS Teamsi 
keskkonnas algusega kell 18.00. 
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Päevakord: 
1. 2020. aasta LHKK majandusaasta aruande kinnitamine koos revisjonikomisjoni ja audiitori 

aruandega. 
2. Koostööprojekti kinnitamine. 
3. Ülevaade LHKK ja Nelja Valla Kogu liitumistöörühma kohtumistest. 
4. Informatsioon ja kohapeal algatatud teemad 

 
 
Heli Raidve ja Heiki Hõimoja tegid ettepaneku, et enne MS Teamsi kasutamist võtta ühendust 
liikmetega ja küsida, kas neil on küsimusi seoses MS Teamsi platvormi kasutamisega ja 
tegevmeeskonnal mõelda põhjalikult läbi kõik üldkoosoleku veebis korraldamisega seonduvad 
detailid. 
 
Ettepanek hääletusele: 
Kutsuda kokku üldkoosolek 30. märtsil 2021 MS Teamsi keskkonnas algusega kell 18.00. 

Hääletus: 10 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.  
 
 
Päevakorrapunkt 7 
Kohapeal algatatud teemad 
 
Juhatuse liikmed jagasid informatsiooni. K-A Lainurm tegi ettepaneku virtuaalsel üldkoosolekul 
uurida liikmete ootusi Lääne-Harju Koostöökogule. 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Rafael Milerman 
Juhatuse esimees 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Piia Kärssin 
Protokollija 


