Üldkoosoleku protokoll
Padise klooster, Lääne-Harju vald
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Algus kell 18.30, lõpp kell 19.40
Üldkoosolekust võttis osa 27 liiget, 2 Lääne-Harju Koostöökogu töötajat, 3 külalist.
Osavõtjate nimekiri on lisatud protokollile. Kaido-Allan Lainurm liitus kell 18:46 ja Heiki Hõimoja
liitus kell 19:28.
Koosoleku juhataja: Rafael Milerman
Protokollija: Eliko Kõiv
Päevakord:
1. Lääne-Harju valla uue esindaja valimine juhatusse
2. Lääne-Harju Koostöökogu strateegia 2014+ muudatuste kinnitamine
Päevakord kinnitati: 25 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Päevakorrapunkt 1
Lääne-Harju valla uue esindaja valimine juhatusse. Lääne-Harju vald on teinud korralduse,
millega on määranud enda esindajaks Lääne-Harju Koostöökogus Asso Nettani ja sellepärast oli
vaja valida juhatusse uus liige.
Asso Nettan tutvustas lühidalt enda hariduskäiku ja elulugu. Esitati küsimusi ja arutati
omavalitsuse ja LEADERI eesmärke, kas need kattuvad, kas ja kuidas koos elukeskkonda
paremaks muuta ja kuidas rollid jagunevad.
Rafael Milerman tutvustas esindaja valimise protseduuri. Krista Ruus tegi ettepaneku kinnitada
nimekiri ilma eraldi valimiskomisjoni moodustamata. Kõik 24 kohalviibinud liiget olid ettepaneku
poolt.
Ettepanek hääletusele: kutsuda tagasi Lääne-Harju valla esindaja juhatuses - Jaanus Saat ja
valida uueks Lääne-Harju valla esindajaks juhatuses – Asso Nettan
OTSUSTATI: 24 poolthäält, vastu 0 ja erapooletuid 0.
1.1 Kutsuda tagasi Lääne-Harju valla esindaja juhatuses - Jaanus Saat ja valida uueks
Lääne-Harju valla esindajaks juhatuses – Asso Nettan
Päevakorrapunkt 2
Lääne-Harju Koostöökogu strateegia 2014+ muudatuste kinnitamine
Rafael Milerman selgitas, et Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika ülemineku määruse
kohaselt algab uus programmiperiood 2023. aastal ning 2021- 2022 aasta on üleminekuaastad,
seetõttu pikeneb ka „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ (MAK) rakendamine kahe aasta
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võrra. Üleminekuaastateks eraldati kohalikele tegevusgruppidele täiendav eelarve, mille abil
viiakse neil kahel aastal ellu eelmise perioodi strateegiat.
Piia Kärssin tegi ülevaate strateegia eesmärkidest aastateks 2014-2020, millised olid meetmed
ja kuidas eelarve jagunes nende vahel.
Möödunud perioodi seireandmetest rääkides, tõi Piia välja kitsaskohad: kogukonnateenuseid ei
ole välja töötatud (teistest piirkondadest näited ühissaun, kino), uuringute jaoks pole ettevõtjad
ega kogukonnaühendused raha taodelnud, ühisprojektid ei olnud populaarsed ja Loode-Eesti
meede tervikuna rakendus pigem koostöömeetme all, samuti on ajaloo ja kultuuripärandobjektide
sihttase hetkel veel täitmata.
Vaheaastate rahastusest 50% on planeeritud ettevõtlusesse investeeringute tegemiseks (tooted
ja teenused) ja elukeskkonna meetmesse 40%.Koostööprojektidele on planeeritud 10%. Paljudel
on olemasolev eelarve ja tegevused veel ellu viimata ja seda saab paari aasta jooksul rakendada.
2024.aasta detsembriks peavad olema kõik koostööprojektid ellu viidud. Vaheaastatel kutsutakse
suure tõenäosusega ellu Loode-Eesti kui turismipiirkonna arendamise kolmas koostööprojekt.
Lisandub meede 5 - COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud kriisi
mõjuga tegelemiseks taasterahastu vahendid ehk nn COVID-meede. Piia andis lühikese
ülevaate, mida juhatus arutas ja kuidas jõuti lõpuks üldkoosolekule esitatud ettepanekuni.
Rafael täiendas, miks see meede peab olema eraldi ja mis eesmärgil ta on loodud.
Heli Raidve tõstatas küsimuse, kas piirata ettevõtte vanust COVID meetmes. Juhatuse ettepanek
oli, et abikõlblikud on toetust taotlema organisatsioonid, mis on asutatud enne 01.01.2020.
Toimus arutelu, kus sõna võtsid Kaido-Allan Lainurm, Raul Rosenberg ja Einar Alliksaar. Toodi
välja erinevaid võimalusi, kuidas ettevõte võis COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse
puhangust olla mõjutatud. Ettepanek oli meetmest ettevõtte asutamise kuupäev välja võtta, et
kõigil oleks võimalus toetust taodelda ning ettevõtja ülesanne on tõestada, kuidas COVID-19
piirangud tema tegevust mõjutasid. Oldi arvamusel, et suur vastutus on hindamiskomisjonil, kuna
ei ole täpselt teada, kes ja kui palju on tegelikult kahjusid kandnud. Piia andis ülevaate
hindamiskriteeriumitest.
Krista Ruus küsis, kas COVID-meede on vähese tähtsusega meede? Rafael lubas selle välja
selgitada.
Ettepanek: võtta COVIDi mõju leevendamise meetme tingimustest välja ettevõtte asutamise
kuupäev, poolt 26, vastu 1, erapooletu 0

Ettepanek: kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu strateegia 2014-2020 muudatused
OTSUSTATI: 27 poolthäält, 0 vastu ja 0 erapooletu
2.1 kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu strateegia 2014-2020 muudatused
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(allkirjastatud digitaalselt)
Eliko Kõiv
Protokollija
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