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Üldkoosoleku protokoll 
 
Paekalda Puhkekeskus, Lääne-Harju vald     31.05.2018 nr 2 
 
Algus kell 19.30, lõpp kell 20.45 
 
Üldkoosolekust võttis osa 20 liiget, 2 Lääne-Harju Koostöökogu töötajat, 5 külalist. 
 
Osavõtjate nimekiri lisatud protokollile. 
 
Koosoleku juhataja Rafael Milerman. 
Protokollija Kerli Lambing. 
 
Päevakord 
1. Lääne-Harju Koostöökogu 2017 a majandusaasta aruande kinnitamine 
2. LEADER perioodil 2021-2027, CLLD ja multifondid 
3. Koostööprojektide kinnitamine 
4. Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta rakenduskava muutmine 
5. “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse 
menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord” 
muutmine 
 
 
Päevakorrapunkt 1 
Lääne-Harju Koostöökogu 2017 a majandusaasta aruande kinnitamine 
 
Kerli Lambing tegi ülevaate Lääne-Harju Koostöökogu strateegia, eelarve ja strateegia 
rakendamise kava täitmise kohta vastavalt Lääne-Harju Koostöökogu põhikirja punktile 7.7.3. 
2017. aasta taotlusvoorude ülevaade: 

• 2017 aastal korraldati LEADER-meetme toetuse andmiseks kaks taotlusvooru: I voor oli 
avatud 3.-10. aprill kell 17.00 ja II voor oli avatud 02.-09. oktoober kell 17.00; 

• Toetusmeetmete ja taotlemise nõuete tutvustamiseks korraldati enne taotlusvoorude 
avanemist kokku üks ühisprojektide ideekorje päev, kaks infopäeva, üks koostööõhtu ja 
üks meetme infotund, millel osales kokku 110 inimest; 

• Mõlema taotlusvooru eel korraldati nõustamispäevad kõikides piirkonna kohalikes 
omavalitsustes, vastavalt märtsis 2017 ja augustis-septembris 2017. Taotlejaid nõustati 
kokku 278 korral (sh kordusnõustamised); 

• 2017 aasta mõlemas taotlusvoorus esitati kokku 26 projektitoetuse taotlust, millest 9 
taotlust jäid hindamata (taotlused ei vastanud nõuetele). Hindamiskomisjonid koostasid 
mõlemas voorus paremusjärjestused ning juhatus kiitis heaks kokku 14 projektitoetuse 
taotlust kogusummas 191 207,80€ 

 
Kerli Lambing selgitas, et 31.05.2018 seisuga on Lääne-Harju Koostöökogu tegevuskulude 
eelarve täitmine ca 40%, alameetmete 1.2, 2.1 ja 2.2 eelarvete täitmine ca 25% (iga alameede), 
alameetme 1.1 täitmine 5% ning meetme 4 eelarve täitmine ca 60%. Loode-Eesti meede 
avaneb sellel aastal esmakordselt taotlemiseks, seega selle meetme puhul ei saa veel kokku-
võtteid teha. 
 
Kerli Lambing tutvustas Lääne-Harju Koostöökogu 2017.a majandusaasta aruannet ning 
audiitori aurannet. 
 
Revisjonikomisjoni esimees Henno Nurmsalu tutvustas revisjonikomisjoni aruannet. Revisjoni-
komisjon leidis, et Lääne-Harju Koostöökogu on tegutsenud heaperemehelikult ja ei tuvastanud 
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materiaalsete ja rahaliste vahendite kasutamise ebaotstarbekust ning mitte-sihipärasust. 
Revisjonikomisjoni liikmetel puudusid eriarvamused ning komisjon märgib kokkuvõttes, et 
Lääne-Harju Koostöökogu tegevjuhtkond on oma töös aktiivne ning töö on hästi korraldatud. 
 
Revisjonikomisjon soovitab koostada tegevusplaani taotluste arvu suurendamiseks ning seada 
teavitustegevused oluliseks eesmärgiks järgneval aastal. Eesmärgiks peaks olema teadlikkuse 
tõstmine meetme võimalustest, et laekuks rohkem taotlusi ning läbi suurema konkurentsi oleks 
võimalik valida parimad projektid. 
 
Rafael Milerman selgitas, et näiteks ettevõtjana võib olla keerukas toetust taotleda ning meil on 
selliseid juhtumeid, kus nõustamise käigus jõuab taotleja järeldusele, et tal ei ole otstarbekas 
taotlust esitada, vaid lihtsam on ise planeeritav tegevus omavahenditega ellu viia. 
 
Ede Teinbas märkis, et üks võimalus taotluste arvu suurendamieks on pikendada taotluse 
esitamise aega. 
 
Kerli Lambing selgitas, et taotluste esitamise aja pikendamine toob tegelikkuses kaasa 
põhimõttelise menetluse aja pikenemise nendele taotlejatele, kes vooru alguses oma taotlused 
esitavad. 
 
Krista Ruus leidis, et toetuse protsent on tegelikkuses liialt väike. 
 
Raido Notton’i hinnangul on pigem probleemiks piirangud toetuse maksimumsummadele. 
 
Rafael Milerman märkis, et uuel perioodil ei ole eraldi täiendavat piirangut investreeringute 
maksumussumma puhul, vaid rakendub üldine toetuse ülempiir, milleks on 200 000 eurot. 
 
Raido Notton arutles põllumajandusettevõtjate toetusvõimaluste üle ning tõi välja, et LEADER 
on teatud juhtudel paremate toetusvõimalustega. 
 
Kerli Lambing tõi välja, et põllumajandusega tegelevatele ettevõtetele rakendatakse teatud 
juhtudel väiksemaid toetusmäärasid ning soovitas taotlemisest huvitatutel tulla eelnevale 
nõustamisele, kus kõik oluline saab enne läbi arutatud. 
 
Einar Alliksaar’e hinnangul on oluline küsimus ikka selles, kas taotlejal on toetust üldse vaja ja 
kas on võimalus ise hakkama saada. Niisama toetust küsima ei ole kindlasti mõtet tulla. 
 
Revisjonikomisjon teeb ettepaneku muuta juhatuse valimise korda enne järgmisi juhatuse 
valimisi ning kaaluda sealjuures juhatuse liikmete arvu vähendamist ja vajadusel üldkoosoleku 
või töögruppide vormis liikmete suuremat kaasamist. 
 
Rafael Milerman selgitas, et juhatuse valimise korda muudeti eelmisel aastal ning erinevate 
piirkondade kaasatus ka peale haldusreformi on tagatud. Juhatuse liikmete arv vastavalt 
põhikirjale on jätkuvalt kuni 18 liiget, et tagada laiapõhjaline esindatus. 
 
Ettepanek hääletusele: kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2017 a majandusaasta aruanne 
koos audiitori ja revisjonikomisjoni aruandega. 
 
OTSUSTATI: 20 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
1.1 Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2017 a majandusaasta aruanne koos audiitori ja 
revisjonikomisjoni aruandega. 
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Päevakorrapunkt 2 
LEADER perioodil 2021-2027, CLLD ja multifondid 
 
Ede Teinbas tegi ülevaate LEADER tulevikust, CLLD-st ja multifondidest. CLLD on laiem kui 
LEADER ning eeldab veel rohkem valdkondade ja sektorite integreeritud lähenemist. 
Rahastamisel saaks rakendada multifonde ehk lisaks Põllumajandusfondile kaasata ka 
Kalandusfond, Sotsiaalfond ja Regionaalarengu fond. Lähenemisega on liitunud on 20 riiki, 8 ei 
ole (s.h. Eesti). Sellise lähenemise rakendamine uuel perioodil eeldab poliitilist tahet ja 
koostööd. Läbirääkimised nii Euroopa Liidu kui Eesti tasandil on käimas. 
 
Ede Teinbas palus liikmetel info teadmiseks võtta ja lähenemist toetada ning võimalusel seda 
sõnumit edasi levitada. Põhjalikum materjal on leitav Lääne-Harju Koostöökogu koduleheküljel 
http://vomentaga.ee/clld. 
 
Rafael Milerman lisas, et võimalikele rahastusmudeli muutustele on eeldatavalt tulemas 
muutused ka tegevusgruppide struktuuris ning suure tõenäosusega ootab meid ees ka 
tegevusgruppide piirkondade laienemine. 
 
Päevakorrapunkt 3 
Koostööprojektide kinnitamine 
 
Ede Teinbas tegi ülevaate Lääne-Harju Koostöökogu koostööprojektide seisust: 

• Loode-Eesti piirkonna ühisturundus (I etapp) – projekt on lõpetatud ja välja makstud. 
Tulemused: külastatavusuuring (2016 andmetel), turismikaart (50 000 eksemplari), 
koolituste sari (4+1), turundusplaan 2018-2020; 

• Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused – projekt on pooleli, toimunud on kaks 
õppereisi. Lähiajal tulemas: turismiteemaline õppereis Põhja-Harju Koostöökogu 
piirkonda (august 2018), ettevõtluse/ettevõtlikkuse teemaline õppereis meie piirkonda 
(september 2018), Harjumaa arenguseminar (4.10.2018 Kernu mõisas), piirkondade ja 
Harjumaa turundusvideo; 

• 5*Nature / 5 tärni turism – projekt on pooleli, toimunud on turismiettevõtjate 
(üritusturism) õppereis Hispaaniasse (oktoober 2017) koos eel- ja järelkohtumistega, 
Porikuu festivali arutelu (jaanuar 2018), Porikuu festivali esialgne programm, koduleht, 
FB-leht. Lähiajal tulemas: Porikuu festivali turundusplaani arutelu (mai-juuni 2018), 
turismiettevõtjate (seiklusturism) õppereis Itaaliasse (juuni 2018), Porikuu festival 
(oktoober-november 2018); 

• Coastal and Dune Management / Rannikuala arendamine – projekt on pooleli, toimunud 
ranniku matkaraja inspekteerimine (september 2017), 2018 ranniku matkaraja ürituste 
brošüüris on piirkonna info, õppereis Soome koos eel- ja järelkohtumistega (aprill 2018), 
ranniku matkaraja märgistamine (käimas). Lähiajal tulemas: jätkub ranniku matkaraja 
märgistamine, ranniku matkaraja trükised, õppereis Eestisse ja Lätti (september 2018), 
õppereis Põhja-Iirimaale (oktoober 2018); 

• Local Security / Kohalik turvalisus – projekt on pooleli, valitud on projektijuht Maarja 
Lillemäe. Esimene siseriiklik ümarlaud toimus 25.05.2018 Lootuse külas. Projekti 
partneritega kohtutakse 7.-8. juunil 2018 Tšehhis, õppereis Tšehhi septembris 2018. 

 
Kell 20.16 lahkus koosolekult Merike Palts, koosolekul on kohal 19 liiget. 
 
Vallo Sarapuu märkis, et paljude projektide tegevused toimuvad tööpäeviti ning seetõttu ei ole 
võimalik osaleda. 
 
Ede Teinbas selgitas, et alati püüame aegu varieerida ning oleme katsetanud mitmeid 
kombinatsioone nii nädalapäevade kui ka kellaaegadega. Kõigile sobivat lahendust ei ole 
kahjuks võimalik alati leida. 
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Heli Raidve tegi ettepaneku, et sündmuste kajastamiseks võiks kasutada ka videoülekande 
võimalusi. 
 
Kell 20.20 lahkus koosolekult Erika Kaljusaar, koosolekul on kohal 18 liiget. 
 
Ede Teinbas tutvustas üldkoosolekule kinnitamiseks esitatud kahte koostööprojekti: 
* Loode-Eesti piirkonna ühisturundus (II etapp) 

• Lepingulised partnerid: Nelja Valla Kogu ja Kodukant Läänemaa 
• Teised partnerid: Läänemaa Turism, Harjumaa Turismiühing, Harju Ettevõtlus- ja 

Arenduskeskus, Põhja-Eesti turism, omavalitsused, ettevõtjad jt 
• Põhitegevused: 

– Turismiettevõtjate ja -korraldajate võrgustiku juhtimine 
– Turismisihtkoha ja väärt elukeskkonna turundamine peamistele sihtrühmadele 
– Loode-Eesti turundamise ärimudel alates 2021 
– Külastatavusuuring 2021 

• Kogueelarve ca 115 000 eurot, LHKK osa 55 153,20 eurot 
 
* Ringmajandus (Circular economy in countryside Global Eco - Inno Eco) 

• Partnerid: Aktiivinen Pohjois-Satakunta (FIN), Gal Valle Umbra e Sibillini (IT), 
Aizkraukles rajona partnerība (LAT), AD ELO - Associação de Desenvolvimento Local 
da Bairrada e Mondego (PT), LAG Campidano (IT) 

• Eesti partnerid: SEIT, Pakri Teadus- ja Tööstuspark, PEL 
• Tegevused: 

• Väikeettevõtjate koolitused, õppereisid 
• Piloteerimine 
• Teavitamine 

• Kogueelarve ca 350 000 eurot, LHKK osa 55 140,90 eurot 
 
Ettepanek hääletusele: Kinnitada siseriiklik koostööprojekt Loode-Eesti piirkonna ühisturundus 
(II etapp) kogueelarvega 55 153,20 eurot. 
 
OTSUSTATI: 18 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
3.1 Kinnitada siseriiklik koostööprojekt Loode-Eesti piirkonna ühisturundus (II etapp) 
kogueelarvega 55 153,20 eurot. 
 
Ettepanek hääletusele: Kinnitada rahvusvaheline koostööprojekt Ringmajandus (Circular 
economy in countryside Global Eco - Inno Eco) kogueelarvega 55 140,90 eurot. 
 
OTSUSTATI: 18 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
3.2 Kinnitada rahvusvaheline koostööprojekt Ringmajandus (Circular economy in countryside 
Global Eco - Inno Eco) kogueelarvega 55 140,90 eurot. 
 
Päevakorrapunkt 4 
Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta rakenduskava muutmine 
 
Kerli Lambing selgitas, seoses kahe koostööprojekti esitamisega 2018 aastal tuleb meetme 4 
“LEADER tegevusgruppide vaheline koostöö” eelarvet suurendada 31 268 euro võrra. 
 
Ettepanek hääletusele: muuta Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta rakenduskava. 
 
OTSUSTATI: 18 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
4.1 muuta Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aasta rakenduskava. 
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Päevakorrapunkt 5 
“MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse 
menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord” 
muutmine 
 
Kerli Lambing selgitas korra muutmise vajadust seoses 2017 aasta lõpus LEADER määruse 
muutmisega ning PRIA uue e-teenuste keskkonna kasutusele võtmisega. Esiteks ei 
registreerida enam Lääne-Harju Koostöökogu poolt taotlusi, vaid need registreeritakse 
automaatselt PRIA uues e-teenuste keskkonnas, kus need säilitatakse nõuetekohaselt. Teiseks 
vajab hindamiskomisjoni töökord uuendamist – aseesimeest ei ole senise praktika kohaselt 
kordagi valitud ning tekkinud on vajadus hindamiskomisjoni sekretäri määramiseks, kes tagab 
komisjoni töö tehnilise korralduse nii hindamise keskkonnas kui ka koosoleku ning 
paikvaatluste/ärakuulamiste ajal. Hindamine toimub PRIA uues e-teenuste keskkonnas, kus 
hindamislehed säilitatakse. Korra muutmisega kaotatakse ära senine hindamismetoodika, kuna 
PRIA uus e-teenuste keskkond arvutab automaatselt projektile hindepunktid, arvestades 
kriteeriumite osakaaludega. 
 
Ettepanek hääletusele: Kinnitada “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames 
antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning 
paremusjärjestuste koostamise kord” muutmine 
 
OTSUSTATI: 18 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
5.1 Kinnitada “MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse 
taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise 
kord” muutmine 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Rafael Milerman 
Koosoleku juhataja 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Kerli Lambing 
Protokollija 


