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Üldkoosoleku protokoll  
 
 
 
Vasalemma Valitsejamaja       18.05.2022 nr. 2 
Algus kell 18:00, lõpp 22:10 
 
Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK) üldkoosolekust võttis osa 29 liiget, 2 külalist, 4 LHKK 
töötajat.  
Osavõtjate nimekiri lisatud protokollile. Kokku 29 hääleõigusliku esindajat. Osalejate nimekiri ja 
volitused protokolli lisas. 
 
Ettepanek: Rafael Milerman juhatab üldkoosolekut ja büroojuht Monika Evartov protokollib.   
OTSUS: Vastu võetud ühehäälselt. 
 
Koosoleku juhatab Rafael Milerman. 
Protokollib Monika Evartov. 
 
 
Natali Käsk teeb ettepaneku koosolekut salvestada, et oleks hiljem lihtsam protokollida.  
Saalist kostub vastuväiteid, ei olda nõus koosoleku lindistamisega. 
Rafael Milerman juhib tähelepanu, et me ei koosta stenogramm-protokolli, vaid olulised teemad, 
arutelu käik, ettepanekud ja otsused oleksid protokollitud. Ettepanekut ei panda hääletusele. 
 
Ettepanek: Kinnitada üldkoosoleku päevakord: 
 

• LHKK 2021 majandusaasta kinnitamine. 
• LHKK liikmete väljaarvamine. 
• KOV liikmemaksu määra muutmine. 
• LHKK 2022 a rakenduskava muudatusteks juhatuse volitamine. 
• Meetmete 1 ja 2 hindamiskomisjonide ettepanekute kinnitamine. 
• LHKK juhatuse valimine. 

 
OTSUS: Vastu võetud ühehäälselt. Üldkoosoleku päevakord kinnitatud. 
 
Päevakorrapunkt 1. 
LHKK 2021 majandusaasta kinnitamine. 
  
Revisjonikomisjoni esimees Raul Põdersalu teeb ettekande revisjoni tööst. Revisjon tutvus 
majandusaasta aruandega, kontode väljavõtete, kodulehe dokumentatsiooniga. Ühingu tegevus 
lähtub asjakohastest EV õigusaktidest, Ühingu põhikirjast ning alusdokumentidest. Revisjon ei 
tuvastanud Ühingu tegevuses ja tehingutes õigusvastasust. Revisjon tutvus koostööprojektide 
läbiviimisega, tehtud kulutustega ja esitatud aruandlusega ning leiab, et Ühingu vahendeid on 
kasutatud sihtotstarbeliselt ja aruandlus on korrektne. Revisjon ei tuvastanud asjaolusid, mis 
viitaksid raamatupidamise aruandluse mitte tõepärasusele.  
 
Revisjonikomisjon palub tulevastel juhatuse liikmete kandidaatidel enne kandidatuuri 
ülesseadmist kaaluda, kas suudetakse piisavalt panustada aega ja tahet LHKK juhatuse töösse.  
 
Revisjonikomisjon tunnustab et 2021.a. nii juhatuse kui üldkoosolekute protokollid on sisulised 
ning kajastavad koosolekutel käsitletud teemasid. Seeläbi on LHKK juhtimine läbipaistev ja 
tavaliikmetele jälgitav. 
 
Rafael Milerman kuvab ekraanile audiitori aruande. Raamatupidaja selgitab aastaaruannet. 
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Ettepanek:  Kinnitada LHKK 2021 a majandusaasta, revisjonikomisjoni ja audiitori aruanne. 
OTSUS: 28 poolt, 1 ei hääletanud.  
Kinnitati LHKK 2021 a majandusaasta, revisjonikomisjoni ja audiitori aruanne. 
 
 
Päevakorrapunkt 2. 
LHKK liikmete väljaarvamine. 
 
Koosoleku päevakorras on ettepanek üldkoosolekule kustutada Pakri Käsitööseltsi liikmelisus 
LHKK-s.  
Pakri Käsitööselts ei ole LHKK liikmemaksu tasunud alates 2019. 
Koosoleku ajaks tasus Pakri Käsitööseltsi arved. 
Kuna võlgnevus LHKK ees on tasutud, siis ei ole alust antud punktiga edasi minna. 
 
Päevakorrapunkt 3. 
KOV liikmemaksu määra muutmine. 
 
Ettepanek üldkoosolekule kinnitada Saue valla ja Lääne-Harju valla uus liikmemaksu määr, mis 
on 1 euro elaniku kohta, jooksva aasta 1. jaanuari seisuga.  
 
Küsimused saalist, et miks on vaja tõsta liikmemaksu. Rafael Milerman selgitab, et LEADER 
määrusest tulenevalt pole kõik LHKK kulud abikõlblikud, üksikud kulud, näiteks riigilõivud, tuleb 
organisatsioonil omavahenditest kanda.  
Olulisem vajadus liikmemaksu määra tõstmiseks on vajadus koostööprojektide omaosaluste 
tarvis ning käibevahendite kogumiseks.  
Tõenäoliselt järgmisel aastal, millal veel täpselt ei tea, lõppeb praegune strateegiaperiood ning 
enne uut perioodi võib tekkida nn „rahaline vaakum“, kus meil pole veel otsust uue perioodi 
strateegia rakendamiseks ega rahaliste vahendite jaotust LEADER tegevusrühmade vahel.  
Eelmisel korral oli see aeg ca pool aastat. Turvaliseks üleminekuperioodiks on oluline omada 
piisavalt vahendeid kulude katmiseks.  
Juhatuse esimees on rääkinud nii Saue, kui ka Lääne- Harju valla esindajatega. Mõlemad 
omavalitsuse esindajad mõistavad ja on nõus LHKK liikmemaksu määra tõusuga omavalitsuse 
eelarveperioodi keskel.  
 
Ettepanek: Tõsta Saue ja Lääne-Harju valla LHKK liikmemaksu alates 2022 aastast. Uueks 
liikmemaksu määraks on elaniku kohta 1€. Elanike arv arvestatakse jooksva aasta 1. jaanuari 
seisuga.  
OTSUS: 28 POOLT, 1 ERAPOOLETU, VASTUHÄÄLI POLE.  
Saue ja Lääne-Harju valla LHKK liikmemaksu määr tõsteti 1€ elaniku kohta alates 2022 aastast. 
 
Päevakorrapunkt 4. 
LHKK 2022 a rakenduskava muudatusteks juhatuse volitamine. 
 
Seoses kehtiva rahastusperioodi lõppemisega on mõistlik kõik tekkinud meetmete jäägid 
suunata selle perioodi tõenäoliselt viimasesse taotlusvooru, mis on selle aasta sügisel.  
Suve keskel on viimane hetk jäägid arvestada kokku ja anda volitus juhatusele jäägid lisada 
sügisesse vooru.  
 
Ettepanek: Volitada LHKK juhatust vajadusel muuta 2022 rakenduskava. 
OTSUS: 27 poolt, 1 on vastu, 1 erapooletu.  
Volitada LHKK juhatust vajadusel muuta 2022 rakenduskava. 
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Päevakorrapunkt 5. 
Meetmete 1 ja 2 hindamiskomisjonide ettepanekute kinnitamine. 
 
Üldkoosolekul kannavad meetmejuhid ette taotlusvooruga seonduva info ja kuvame ekraanile 
meetmete pingeread koos rahastusettepanekutega. 
Meetmejuht Ellin Sarapson tutvustab Lääne-Harju Koostöökogu 2022 aasta kevadist 
taotlusvooru. 7. veebruaril tehti 2 infotundi taotlejatele veebis, seda sai ka kodulehel järele 
vaadata. Lääne-Harju Koostöökogu taotlusvoor toimus 8. märts – 15. märts 2022 kell 17.00. 
Taotlemiseks olid avatud kolm meedet:  

● Meede 1.2 “Tooted ja teenused”, mille eelarve maht oli kokku 166 630,10 eurot  
● Meede 2.1 „Kogukond“, mille eelarve maht oli kokku 37 028,89 eurot 
● Meede 2.2 „Elukeskkond“, mille eelarve maht oli kokku 114 789,60 eurot 

12. aprillil alustas hindamiskomisjon hindamistega. Meetmete paikvaatlus toimus 5.mai ja 9.mai. 
 
Suunatakse hindamisele hindamiskomisjoni kokku 22 projektitoetuse taotlust, mis vastavad 
tehniliselt nõuetele, järgmiselt:  

Meede 1.2. Tooted ja teenused 
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Ettepanek: kinnitada projektitaotluste paremusjärjestus ja rahastusettepanek. 
OTSUS: 25 on poolt, 4 erapooletud, vastuhääli pole. 
Kinnitati Meede 1.2. Tooted ja teenused projektitaotluste paremusjärjestus ja 
rahastusettepanek. 
 
Meetmejuht Marianne Adson tutvustab meetme 2.1 Kogukond projektitaotluste 
paremusjärjestust.  
 
 
Meede 2.1. Kogukond  
	

	
 
Ettepanek: kinnitada meetme 2.1 Kogukond projektitaotluste järjestus ja rahastusettepanek. 
OTSUS: 26 poolthäält, 2 erapooletut, 1 ei hääleta.  
Kinnitati meetme 2.1 Kogukond projektitaotluste järjestus ja rahastusettepanek. 
 
 
 
Meede 2.2. Elukeskkond  
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Ettepanek: Kinnitada Meede 2.2. Elukeskkond paremusjärjestuse, kuna kõik taotlejad ületasid 
lävendi, siis kui Lääne-Harju vallavalitsus lükkab tagasi ettepaneku rahastada nende 
taotlusprojekti osaliselt, on LHKK-l õigus teha rahastusettepanek järgmisel punktikohal olevale 
taotlejale. 
OTSUS: 23 poolthäält, 6 erapooletud, vastuhääli pole.  
Kinnitati Meede 2.2. Elukeskkond paremusjärjestuse. Kui Lääne-Harju vallavalitsus lükkab 
tagasi ettepaneku rahastada nende taotlusprojekti osaliselt, teeb LHKK ettepaneku PRIA-le 
rahastada järgmisel punktikohal olevat projektitaotlust. 
 
 
 
Päevakorrapunkt 6 
LHKK juhatuse valimine. 
Rafael Milerman tutvustas LHKK juhatuse liikmete valimiskorda.  
 
Saalist küsiti, kuidas menetleme juhatuse liikme Natali Käski poolt päev enne üldkoosolekut ja 
üldkoosoleku päeva hommikul saadetud kirja. Oldi seisukohal mitte menetleda, aga nõustuti 
Natali Käski lühikese sõnavõtuga.  
 
Natali Käsk pöördus üldkoosoleku ees revisjonikomisjoni esindajate poole sõnavõtuga, et tal on 
tunne, et juhatuse esimees on korruptiivselt käitunud ning palub revisjonil uurida juhatuse 
esimehe võimalike korruptsiooni episoode. 
 
Rafael Milerman pöördus Natali Käsk poole, et koheselt esitada ka süüdistavad faktid, ja mitte 
revisjonikomisjonile, vaid Eesti politseile. Tegemist on väga tõsise süüdistusega ning lisaks 
juhatuse esimehe mainele, tulenevalt sellest, et Rafael Milerman on ka Eesti LEADER Liidu 
juhatuse esimees, siis kogu LEADER võrgustiku mainele. 
 
Heli Raidve-Kostenok selgitas üldkoosolekule, et seaduse ja põhikirja kohaselt vastutavad 
juhatuse liikmed solidaarselt ning korruptsioonikahtluse korral tuleb pöörduda koheselt faktidega 
politsei poole, kellel on pädevus ja võimalused selliseid väiteid uurida. Juhatus on teinud 
aastaid tublit tööd ning probleemide korral oleks tulnud pöörduda juhatuse kui organi poole, 
mitte esitada valitud liikmetele oletusi ja küsimärke sisaldavat emotsionaalset kirjutist loetud 
tunnid enne üldkoosolekut ning tulla üldkoosolekul esmakordselt välja umbmääraste väidetega 
korruptiivsest tegevusest. Tuleb arvestada, et alusetute süüdistuste esitamise korral on isikul 
õigus nõuda valeväidete ümberlükkamist ja tekitatud kahju hüvitamist. 
 
Rafael Milerman jätkas päevakorrapunkti menetlusega.  
Mitmed liikmed on käinud välja idee antud olukorras lükata uue juhatuse valimine edasi ning 
pikendada olemasoleva juhatuse mandaati. Samas oleme päevakorra kinnitanud, kus on 
punktiks uue juhatuse valimine. Rafael Milerman palub üldkoosolekul anda hääletusega märku, 
et selgitada enamuse arvamus. Otsus jätkata üldkoosoleku päevkorrapunkti menetlemisega, 
millega valime LHKK-le uue juhatuse. 
 
Valimiskomisjoni liikmete valimine. 
Ettepanek hääletusele: Valimiskomisjoni kinnitamine koosseisus Raul Põdersalu, Raido Notton 
ja Terje Schmidt. 
OTSUS: 25 poolthäält, 3 ei hääletanud, vastu ei olnud. Kinnitati valmiskomisjon koosseisus 
Raul Põdersalu, Raido Notton, Terje Schmidt. 
 
 
Ettepanek hääletusele: kutsuda tagasi LHKK juhatus. 
OTSUS: 27 poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud. Kutsuti tagasi LHKK juhatus. 
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Toimus LHKK juhatusse kandidaatide esitamine kolme sektori kaupa. 
 
KOV kandidaadid: 
 
Lääne-Harju vald: Käti Teär-Riisaar 
Saue vald: Einar Alliksaar 
 
MTÜ kandidaadid piirkondade kaupa. 
 
Lääne-Harju valla piirkonnad: 
Paldiski: Andrus Kuiva 
Padise: kandidaati ei esitatud 
Vasalemma: Reigo Krutto  
Keila: Heiki Hõimoja 
 
Saue valla piirkonnad: 
Kernu: Heli Raidve  
Nissi: Marje Suharov  
 
Ettevõtjate esindajad piirkondade kaupa. 
 
Lääne-Harju valla piirkonnad: 
Paldiski: kandidaati ei esitatud 
Padise: Raul Rosenberg 
Vasalemma: kandidaati ei esitatud 
Keila: Vallo Sarapuu  
 
Saue valla piirkonnad: 
Nissi: Ranno Rüüberg  
Kernu: Rafael Milerman  
 
Ettepanek hääletusele: Kes on valimisnimekirja kinnitamise poolt? 
OTSUS: 27 poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud. Valimisnimekiri on kinnitatud. 
 
Valimiskomisjoni liige Raul Põdersalu andis valimisnimekirja järgi võimaluse kandidaatidel teha 
üldkoosolekule kuni 3 min pikkuse tutvustuse. 
 
Kõik kandidaadid tutvustasid ennast, peale mida algas juhatuse liikmete salajane hääletus 
kolme sektori ja piirkondade kaupa. 
 
Valimiskomisjoni esimees Raul Põdersalu teeb ettekande valimistulemustest. 
 
KOV esindajate valimine 
Valimiskomisjon jagas välja 27 sedelit ja hääletuskastis oli 27 sedelit. 
Hääled jagunesid järgnevalt: 
Lääne-Harju vald: Käti Teär-Riisaar   27 poolt 
Saue vald: Einar Alliksaar    26 poolt 
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MTÜ esindajad Lääne-Harju vald 
Valimiskomisjon jagas välja 27 sedelit ja hääletuskastis oli 27 sedelit. 
Hääled jagunesid järgnevalt: 
Paldiskist kandidaat: Andrus Kuiva   25 häält 
Vasalemma kandidaat: Reigo Krutto    26 poolt 
Keila: Heiki Hõimoja     25 häält 
 
MTÜ esindajad Saue vald 
Valimiskomisjon jagas välja 27 sedelit ja hääletuskastis oli 27 sedelit. 
Hääled jagunesid järgnevalt: 
Kernu: Heli Raidve-Kostenok    21 häält 
Nissi: Marje Suharov      25 häält 
 
Ettevõtjate esindajad Lääne-harju vald 
Valimiskomisjon jagas välja 27 sedelit ja hääletuskastis oli 27 sedelit. 
Hääled jagunesid järgnevalt: 
Padise: Raul Rosenberg    25 häält 
Keila: Vallo Sarapuu      27 poolt 
 
Ettevõtjate esindajad Saue vald 
Valimiskomisjon jagas välja 27 sedelit ja hääletuskastis oli 27 sedelit. 
Hääled jagunesid järgnevalt: 
Nissi: Ranno Rüüberg     25 häält 
Kernu: Rafael Milerman     19 häält 
 
 
Ettepanek hääletusele: Kes on valimistulemuste kinnitamise poolt, millega valime LHKK 
juhatusse Käti Teär-Riisaare, Einar Alliksaare, Andrus Kuiva, Reigo Krutto, Heiki Hõimoja, Heli 
Raidve-Kostenoki, Marje Suharovi, Raul Rosenbergi, Vallo Sarapuu, Ranno Rüübergi, Rafael 
Milermani? 
OTSUS: 24 poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud. 3 liiget lahkus enne viimast hääletamist.  
Kinnitada LHKK juhatuse liikmeteks Käti Teär-Riisaar, Einar Alliksaar, Andrus Kuiva, Reigo 
Krutto, Heiki Hõimoja, Heli Raidve-Kostenok, Marje Suharov, Raul Rosenberg, Vallo Sarapuu, 
Ranno Rüüberg, Rafael Milerman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Rafael Milerman 
Koosoleku juhataja 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Monika Evartov 
Protokollija 
 


