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Juhatuse koosoleku protokoll 
 
Osalemine MS Teamsi keskkonnas ja Ranna tee 8, Vasalemma  27.05.2021 nr 4 
 
Algus 18.00, lõpp 20.55 
 
Juhatuse koosolekust võtsid osa MS Teamsi keskkonnas  juhatuse liiget:, Einar Alliksaar, Natali 
Käsk, Heli Raidve, Kadri Kurm, Kaido-Allan Lainurm, Aila Lainurm, Andrus Kuiva, Ranno 
Rüüberg, Henry Mang. 
Vasalemma kontoris osalesid Rafael Milerman, Heiki Hõimoja 
Tegevmeeskonnast osalesid Piia Kärssin ja Eliko Kõiv 
Puudusid: Jaanus Saat, Elena Maljutina, Priit Raudla 
 
Koosoleku juhataja: Rafael Milerman 
Protokollija: Piia Kärssin 
 
 

Päevakord:  

1. LHKK liikmemaksu tasumine 

2. Koostööprojektide hetkeseis 

3. Hankekorra kinnitamine 

4. LHKK 2014+ strateegia muudatuste ettepaneku  arutelu ja üldkoosolekule esitamine 

5. Struktuurimuudatused tegevmeeskonnas 

 

Päevakorrapunkt 1  

LHKK liige (Nõmmiku talu) on esitanud ettepaneku, et seoses COVIDI piirangutega, mis 
môjutavad ka ettevôtlust, võiks LHKK kaaluda liikmemaksudest loobumist.  
Arutelu käigus leiti, et liikmemaksudest loobumist siiski ei kaaluta, aga kui keegi sellise palvega 
pöördub juhatuse poole, siis võetakse arutusele. Mitme aasta võlglaste puhul tuleb küsimus 
arutusele järgmisel üldkoosolekul sügisel. 
 
 
 
Päevakorrapunkt 2 
Koostööprojektide hetkeseis 
 
Koostööprojektide koordinaator Eliko Kõiv andis ülevaate koostööprojektide raames toimuvast. 
Erasmuse projekti ”Elu enklaavid” raames toimus esimene kohtumine ja õppepäev osalevate 
noortega. Teise Erasmuse projekti NICOLE kohtumised on hetkel lükkunud, võimalusel toimub 
esimene kohtumine suvel. Network around the Baltic Sea prjoketi ettevalmistavad kohtumised on 
toimnud veebi teel. Kohaliku turvalisuse koostööprojekti raames on augustis-septembris kavas 
õppereis Tšehhi. 
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Valminud on Loode-Eesti toidukaart, Loode-Eesti projekti raames valmistakse ette fotopanka, 
suurema turismikaardi tegemine on hetkel edasi lükatud. Käimas on Porikuu festivali 
ettevalmistused, samuti toidusaadete filmimise ettevalmistused Dark Sky projekti raames 
Valitud on koostööprojekti “Puhume purjesse” hindamiskomisjon, juunis minnakse Saaremaale 
kogemusi omandama.  
 
 
 
 
Päevakorrapunkt 3 
LHKK hankekorra kinnitamine 
 
LHKK-l on seni puudunud hankekord. Seoses 5*Nature+ Koostööprojektiga, mille alt tehtav 
hange jääb küll alla lihthanke piirmäära, kuid soov on avaldada see riigihangete registris, on 
tekkinud vajadus hankekord kinnitada.  
Viimasel LEADER infopäeval oli teemaks kõikide tegevusgruppide jaoks loodav ühtlustatud 
hankekord, mille ühise lubas PRIA ette valmistada. Sellega tegeletakse juba sellel sügisel. 
 
 
Otsustati: Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu hankekord 
 
Poolt hääletas 11 juhatuse liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. 
 
 
Päevakorrapunkt 4 

LHKK 2014+ strateegia muudatuste ettepaneku arutelu ja üldkoosolekule esitamine 

Tulenevalt Eesti maaelu arengukava 2014–2020 (edaspidi MAK) pikendamisest 2 aasta võrra, 
pikeneb ka LEADER meetme rakendamine aastateks 2021 ja 2022. MAKi muudatusega on 
LEADER meetmele ettenähtud täiendavaid rahalisi vahendeid 34 588 897 euro ulatuses, millest 
4 675 182 eurot lisandus taastekava vahenditest. Lisanduvate vahendite kasutusele võtmiseks 
on tegevusgruppidel vajalik uuendada strateegia meetmed, sihttasemeid ja rahastamiskava, 
samuti täiendada strateegiat taastekava vahendite kasutamise osas. 

Üleminekuaastateks eraldati ministri käskkirjaga kohalikele tegevusgruppidele täiendav eelarve, 
Lääne-Harju Koostöökogule eraldati 2021-2022 kokku 1 079 665,61 eurot, millest 153 943.37 
on taasterahastu vahendid. 

Ühe suurema muudatusena on strateegiasse lisatud 5. meede COVIDi mõjude 
leevendamiseks, mis on taasterahastu vahenditest suunatud just ettevõtluse toetuseks.  Toimus 
arutelu viienda meetme tingimuste osas. Kuidas võimalikult täpsemalt suunata, et toetust 
saaksid just kannatada saanud ettevõtted, kuidas tuvastada seda, kuidas COVID kriis neid 
mõjutas? Kahjuks ei ole väga konkreetseid ja põhjalikke andmeid, kes on piirkonnas kõige 
rohkem selles kriisis pihta saanud. Leader meetme määrus paneb siiski taotlemisele piirangud, 
nt ei ole võimalik taodelda palgatoetust, lihtsalt rahalist toetust käibe vähenemise tõttu jne 

Arutelu käigus jõuti üksmeelele ettepaneku osas, et toetavateks tegevusteks võiksid olla kõik 
tegevused/investeeringud, mis ettevõtjate jaoks on LEADER meetme raames abikõlblikud, mh 
nt uuringud teenuste ja toodete arendamiseks. Piiramine võib takistada uutel innovaatilistel 
ideede esitamist. Ettevõtja ei saa taotlust esitades olla suurtes majandusraskustes, sest toetust 
jagatakse siiski peamiselt investeeringuteks ja toetuse maksimaalne määr saab olla 60%, 
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ülejäänu peab tasuma ettevõtja ise. See meede on mõeldud nendele ettevõtetele, kes pole 
saanud kriisis väga rängalt kannatada ja on võimelised tegema edasiseid investeeringuid. 

Toetuse saajateks on ettevõtjad, mittetulundusühendused ja sihtasutused.  KOV saaks 
põhimõtteliselt olla ka taotleja (nt toetust taotleda koolituste läbiviimiseks ettevõtjatele), kuid 
seda ei pea tegema KOV, seda tegevust võivad korraldada ka ettevõtjad ise.  
Mittetulundusühendused ja sihtasutused oleksid taotlejad sotsiaalse ettevõtluse ja 
kogukonnateenuste võtmes (mh nt muuseumid, kirikud). Oodatud on innovatiivsed lahendused.  

Otsustati, et ettevõte peab olema loodud enne 1. jaanuari 2020, sest keskendume siiski just 
COVIDi kriisis kannatada saanud ettevõtetele. Samuti on sel juhul taotlejal esitatud 
majandusaasta aruanne 2020. aasta kohta.  Ettevõtja ise peab tõestama projektitaotluses, 
kuidas COVIDi kriis on tema ettevõtte tegevust halvas suunas mõjutanud ning seda väga 
konkreetselt põhjendama, muuhulgas tuleks tuua välja, kas tegevus/investeering, milleks 
ettevõtja raha küsib, jätab ta ellu ja tagab tulevikuks parema positsiooni.  

Arutleti ka hindamiskriteeriumite üle: 

Projekti põhjendatus 30% (lähtudes just COVIDi mõju leevendamise faktorist) 
Projekti äriplaan, tegevuskava ja eelarve 30% 
Projekti mõju 10 %  
Projekti ja organisatsiooni jätkusuutlikkus 25%  
Piirkondlik ühistöö 5% 

Valikukriteeriumite osakaalud kinnitati häälteenamusega. 

Kinnitati ettepanekuna toetuse miinimumsumma 3000 eurot ja maksimumsumma 30 000 eurot.  

Piia Kärssin tutvustas 2014-2020 taotlusvoorude tulemusi ning seireandmeid. Seireandmete 
sihttasemetest on täidetud enamus, täitmata on täielikult kogukonnateenuste sihttase ning 
samuti Loode-Eesti meetme sihtnäitajad. Samuti on sihttasemeni jõudmata korrastatud ajaloo- 
ja kultuuripärandite arv. Piia Kärssin tutvustas ettepanekut vaheaastate strateegia meetmete 
osas. Nagu strateegia põhiperioodil, on ka üleminekuaastatel kõige mahukam toetusmeede 
ettevõtlusmeede, sinna suunatakse 50% projektitoetuste vahenditest. Elukeskkonna 
meetmesse suunatakse 40% vahenditest. Loode-Eesti ehk kohaturundusmeedet 
üleminekuaastatel enam ei avata, sest Loode-Eesti kohaturundusega tegelemine on osutunud 
eesmärgipäraseks just koostööprojektide raames. Eelnenud perioodil oli huvi Loode-Eesti 
meetme vastu vähene.  Koostöömeetmessse suunatakse 10% vahenditest. COVIDi kriisist 
lähtuvalt on rahvusvaheline koostöö olnud takistatud ja koostööprojektide kestvus on 
pikenenud. Seetõttu keskendutakse üleminekuaastate perioodil just siseriiklikule koostööle 
Loode-Eesti piirkonna arendamiseks, samuti on plaanis 5*Nature+ jätkuprojekt Loode-Eesti 
Geopargi arendamiseks.  

Meetmete avanemine aastate lõikes. 202. aasta sügisel avaneb 5. meede, 2022. aastal teised 
meetmed (1.2., 2.1 ja 2.2) ja 2023. aastal koostöömeede. 

Otsustati: Esitada üldkoosolekule LHKK 2014+ strateegia muudatuste ettepanek 

Poolt hääletas 11 juhatuse liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. 
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Päevakorrapunkt 5 

Struktuurimuudatused tegevmeeskonnas 

Rafael Milerman selgitas, et seoses Piia Kärssini lahkumisavaldusega on ettepanek mängida 
ümber tegevtöötajate ametikohtade senised tööülesanded. Eliko Kõiv võtab üle büroojuhi 
tööülesanded, millele lisanduvad koostööprojektide koordinaatori ülesanded. Büroojuhi 
ülesannete alla ei kuulu enam meetmete nõustamine ja taotluste nõustamine Selle aasta 
sügisel on plaanis värvata 2 osalise tööajaga meetmejuhti. Piia saab enne lahkumist anda 
Elikole tööülesanded edasi. 

Toimus arutelu, kas peaks tegema avaliku konkursi uue büroojuhi leidmiseks. Tehti ettepanek 
hääletada, kas korraldada avalik konkurss uue büroojuhi leidmiseks: 

Poolthäältenamusega otsustati: loobuda konkursi korraldamisest ja nimetada Eliko Kõiv 
büroojuhiks. 

 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Rafael Milerman 
Juhatuse esimees 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Piia Kärssin 
Protokollija 


