Juhatuse koosoleku protokoll
Padise Kastellis

14.09.2021 nr 7

Algus 18.00, lõpp 20:08
Juhatuse koosolekust võtsid osa 9 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Einar Alliksaar, Ranno
Rüüberg, Heiki Hõimoja, Heli Raidve, Kadri Kurm, Jelena Maljutina, Priit Raudla ja Henry Mang
(saabus koostööprojektide ülevaate ajal (kell 19:03).
Puudusid: Asso Nettan, Andrus Kuiva, Aila Lainurm, Kaido-Allan Lainurm, Natali Käsk
Kutsutud: Mahekaup OÜ esindaja Merike Mätas ning projektijuhid Karet Kõverjalg, Angelika
Asper ja Pille Ligi
Koosoleku juhataja Rafael Milerman
Protokollija Eliko Kõiv
Päevakord:
1. LHKK liikmeks astumise avalduse menetlemine, avalduse on esitanud Mahekaup OÜ
2. Ülevaade koostööprojektidest
3. Lääne-Harju Koostöökogu 2021 aasta rakenduskava muutmine;
4. Lääne-Harju Koostöökogu 2022 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava;
5. Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku kokkukutsumine 12. oktoobril algusega kell
18.00 Ellamaa Külaarenduskeskuses
6. Kohal algatatud teemad
Päevakorrapunkt 1
Mahekaup OÜ esindaja Merike Mätas tutvustas end ja oma tegevusi, kuidas ta on Lääne-Harju
piirkonnaga seotud ja miks soovib liituda Lääne-Harju Koostöökoguga.
Otsustati:
1.1 Võtta vastu Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks Mahekaup OÜ (9 poolthäält, vastu ja
erapooletuid ei olnud)
Päevakorrapunkt 2
Ülevaade koostööprojektidest
Enclaves of Life projektijuht Pille Ligi andis ülevaate projekti eelarvest, tegevusplaanist ja juba
tehtud tegevustest. Partnerid on Leader tegevusrühm Tšehhist ja ökoloogiaklubi Poolast. LääneHarju Koostöökogu projekti meeskond on osalenud Poolas projektimeeskonna koosolekul,
maikuus kohtusid metsa- ja keskkonnakorralduse tudengid ning Eestis on toimunud ka tudengite
I õppus, seminar ning projektimeeskonna koosolek. Oktoobris on tulemas II õppus tudengitele
Poolas ja kevadel III õppus taas Eestis. Lisaks sellele on koostatud metsakaardid, kuhu
märgitakse projekti kaasatud metsatükkide, nende arengu eesmärke ja vaatlustulemusi.
Metsakaartide veebileht läheb hiljem haldamiseks Eesti Erametsaliidule. Eesti osa projektis on
väga aktiivne ja pooled tegevused on ellu viidud.
Karet Kõverjalg tutvustas end, et asendab Elisabet Masti projektides Loode-Eesti piirkonna
ühisturunduse II etapp ja „Loode-Eesti tähed - teaduse, toidu ja turismi arendamine“
turismieksperdina.
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Loode-Eesti ühisturunduse projektis on terve suvi olnud fookuses Loode-Eesti pildipanga
koostamine, et piirkonna tegijatel oleks materjali, mida turunduses kasutada. Fotod antakse
kõigile kasutamiseks, sellel peavad olema Leader ja LHKK logo, lisaks fotograafi logo. Einar
Alliksaar esitas küsimuse, et mis siis saab kui keegi lõikab logo välja? Tegevmeeskond võttis
probleemkoha teadmiseks ja lubas välja uurida fotode redigeerimise õiguslikud asjaolud.
Einar Alliksaar tundis muret ka Loode-Eesti.ee kodulehe pärast, et aasta alguses saadik ei ole
sinna postitatud uusi artikleid ja uudiseid. Karet Kõverjalg seletas, et tõesti on hetkel energia
läinud Facebooki „Elamusterohke puhkus Loode-Eestis“ turundamisele, kuhu on postitatud
uudiseid ja sündmusi läbi aasta pidevalt. Heli Raidve tundis huvi kui palju on kulunud raha
Facebookis boostimisele. Karet hindas summat 100 euro lähedale. Heiki Hõimoja kutsus üles
kõiki juhatuse liikmeid Loode-Eesti (ja Porikuu) postitusi meeldivaks märkima, sest tutvuste kaudu
levib info kõige paremini. Karet andis ülevaate Porikuu Festivali ettevalmistustest, eelarvest,
kodulehest, avaüritusest ja turundamisest. Lisaks tutvustas Karet Loode-Eesti tähtede projekti
kodulehte Oh, sa pime! mille tarbeks on valmimas ka hämara ja pimeda aja fotopank. Einar uuris,
kust neid fotopanga pilte endale saab, mille peale Karet selgitas, et hetkel on mõlemad
pildipangad töös ja ei ole veel saadaval. Kui valmivad, siis teavitame.
Angelika Asper andis ülevaate Loode-Eesti toidutähtede projekti tegevustest. Sel suvel on üles
filmitud kolme toidusaate materjal, saatejuhiks on Kaidor Kahar, saade tuleb eetrisse 2022 aastal.
Lisaks filmiti vaheklipid Loode-Eesti toidutoodete reklaamiks, mida saavad ka tootjad ise
kasutada.
Koostööprojektide koordinaator Eliko Kõiv andis põgusa ülevaate ülejäänud koostööprojektidest:
Veeturismi arendamine / Water Tourism Development– Iirimaa ja Põhja-Iirimaa õppereis toimus
septembri alguses. 04-09.oktoobril on tulemas õppereis Lätti ja Eestisse ja valmimas on projekti
uuringu tulemused, mille esitluseks toimub eraldi sündmus.
Local Security/Kohaliku turvalisuse projekt on lõpusirgel, jäänud on veel üks õppereis Tšehhi
detsembri alguses. 5*Nature+ projektil on nüüd projektijuht Kadri Mettis ja hanke dokumendid on
kohe valmis saamas, loodetavasti saab hanke septembris üles panna.
Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevuste viimane inspiratsioonireis ja lõpuseminar toimusid
LHKK piirkonnas. Ühiselt leiti, et tunnustusüritus koostöös HEAKiga on hästi toimunud ja vajalik.
Vajalik oleks ettevõtetele koostööpäeva, kus inspireeruda huvitavatest ettevõtmistest ja
inimestest ning omavahel kontakte jagada. Seega otsustati projektiga edasi minna nende kahe
tegevusega.
Kadri Kurm andis teada, et viimastel päevadel on aktiivseks suhtlemiseks läinud koostööprojekti
Ringmajandus maapiirkonnas/Circular economy in countryside osas ning plaanitakse õppereisi
Portugali novembris.
Eliko jätkas Arukate külade projekti ülevaatega, kus Lääne-Harju külade strateegiat koostavad
Andrus Saliste ja Krista Maaro. Toiminud on kaks kohtumist ja küsimustik elanikele on valmis
saanud.
Puhume Purjesse koostööprojekti esitati suvel 13 taotlust kokku summas 36 607,59 eurot ja
positiivse otsuse said neist 6. Mitmed projektid said tagasisidet, mida teha projektis paremaks ja
tulevad uuesti esitama. Järgmine tähtaeg, mis ajaks taotlus esitada on 21.septembril kell 17:00.
Päevakorrapunkt 3
Lääne-Harju Koostöökogu 2021 aasta rakenduskava muutmine
Maaeluministri 25.05.2021 käskkirja nr 71 „Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADERprojektitoetuse eelarve suurendamine üleminekuperioodiks määratud vahenditest aastateks
2021. ja 2022.“ Lisa 1 järgi on Lääne-Harju Koostöökogu taasterahastu vahendeid kasutada 153
943,37 euro ulatuses. Eliko Kõiv selgitas, et selleks, et käesoleval aastal toetusvooru korraldada
tuleb 2021. aasta rakenduskava muuta, lisades sinna 5. meetme „COVID-19 kriisi mõjude
leevendamise meede ettevõtluse taastumise edendamiseks Lääne-Harju Koostöökogu
piirkonnas“. Meetmeleht ja tingimused kinnitatakse üldkoosolekul ja projektitoetuse taotluste
vastuvõtuaeg jääb detsembrisse.
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Lisada 4.meetmesse Leader tegevusgruppide vaheline koostöö summa 5000 eurot ja esitada
üldkoosolekule Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevuste jätkuprojekt.
Hääletus: 9 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.
OTSUSTATI:
3.1 Suunata Lääne-Harju Koostöökogu 2021 aasta rakenduskava muutmise ettepanek
üldkoosolekule kinnitamiseks.
Päevakorrapunkt 4
Lääne-Harju Koostöökogu 2022. aasta tegevused, eelarve ja rakenduskava kinnitamine
Eliko Kõiv annab ülevaate, et eelmise strateegia perioodist oli 2022.aastasse planeeritud 4% ehk
23 236.36 eurot ja Maaeluministri 25.05.2021 käskkirja nr 71 määratud summast on tegevusgrupi
2022. aasta eelarve 60% ehk 111 086.7 eurot. Kokku on strateegiate jaotusega eelarve summaks
134 323.06 eurot.
2022. aasta eelarve suurim muudatus on palgafondi osas. Tegevmeeskonna ettepanek oli tõsta
juhatuse esimehe palka 1000 euroni (bruto) kuus ning büroojuhi ja koostööprojektide
koordinaatori palka alates oktoobrist 2021.a 1800 euroni (bruto) kuus. Einar Alliksaar uuris, mis
põhjusel juhatuse esimehe tasu tõus on põhjendatud, kas töö on muutunud keerukamaks või on
koormus tõusnud? Seoses tegevtöötajate vahetusega on juhatuse esimehe koormus tõusnud ja
ta on pidanud ka töövõimetuslehel olles tööd tegema. Pikemalt arutleti juhatuse vahetusest 2022
aasta maikuus, et kas tulevase juhatuse esimehe jaoks on tasu liiga suur, motiveeriv või ei mõjuta
kandideerimist. Ühiselt leiti, et töö, mida juhatuse esimees teeb, on 1000 eurot väärt.
Büroojuhi ja koostööprojektide koordinaatori palgatõusu osas oldi üksmeelel, et see on vajalik,
sest viimastel aastatel on personali liikumine olnud suur ja soovitakse pigem väärtustada töötajaid
ja väärilist tasu maksta.
Eelarves on võrreldes 2021. aastaga lisandunud summa kodulehe arenguks ja lähetuskulude
osakaal suureneb, sest koostööprojektide õppereisid (mis on 2 aastat pausil olnud), hakkavad
järjest toimuma.
Hääletus: 9 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.
OTSUSTATI:
4.1 Suunata Lääne-Harju Koostöökogu 2022 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava
üldkoosolekule kinnitamiseks.
Päevakorrapunkt 5
Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosoleku kokkukutsumine
Rafael Milerman tutvustas ettepanekut kutsuda kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 12.
oktoobril algusega kell 18.00 Ellamaa Külaarenduskeskuses (Ellamaa, Saue vald) päevakorraga:
1. Siseriikliku koostööprojekti Harjumaa tegevusgruppide ühistegevused vol 2
2. Lääne-Harju Koostöökogu 2021 aasta rakenduskava muutmine
3. Lääne-Harju Koostöökogu 2022 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine
4. Audiitori kinnitamine
Hääletus: 09 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud.
OTSUSTATI:
5.1 Kutsuda kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 12. oktoobril algusega kell 18.00
Ellamaa Külaarenduskeskuses (Ellamaa, Saue vald) päevakorraga:
1. Siseriikliku koostööprojekti Harjumaa tegevusgruppide ühistegevused vol 2
2. Lääne-Harju Koostöökogu 2021 aasta rakenduskava muutmine
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3. Lääne-Harju Koostöökogu 2022 aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine
4. Audiitori kinnitamine
Päevakorrapunkt 6
Kohal algatatud teemad
1) Rafael Milerman jagas infot meetmejuhi värbamiskomisjoni tööst. Lepingud sõlmiti kahe
meetmejuhtiga koormusega 0,5. Ellin Sarapson alustab tööd 20.septembrist ja Marianne Adson
alustab 04.oktoobrist 2021.a.

(allkirjastatud digitaalselt)
Rafael Milerman
Koosoleku juhataja
(allkirjastatud digitaalselt)
Eliko Kõiv
Protokollija
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