Juhatuse koosoleku protokoll
(parandatud 18.05.2022, lisatud päevakorra punkti 6 arutelu osa ja punktis 8 Einar Alliksaare
ettepanek)
21.04.2022 nr.4
Kernu Mõis
Algus 18.00, lõpp 19.45
Juhatuse koosolekust võtsid osa 9 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Einar Alliksaar, Kaido-Allan
Lainurm, Kadri Kurm, Heiki Hõimoja, Ranno Rüüberg, Priit Raudla
Zoomis: Natali Käsk, Henry Mang
Puudusid: Asso Nettan, Andrus Kuiva, Aila Lainurm, Jelena Maljutina, Heli Raidve-Kostenok.
Kutsutud: Marianne Adson, Ellin Sarapson, Kaire Luuk, Karin Lehtme, Kati Oolo, Monika Evartov.
Koosoleku juhataja Rafael Milerman.
Protokollija Monika Evartov.
Päevakord:
1. Uue LEADER arengustrateegia ettevalmistamise projektijuhi värbamiskomisjon annab teada
töö tulemusest.
2. Ettepanek tegevmeeskonnaga tähtajaliselt töölepingute muutmine kuni 2023 märtsi lõpuni,
koormuse suurendamine.
3. Ümberkorraldused tegevmeeskonnas.
4. LHKK 2021 majandusaasta kokkuvõte
5. LHKK liikmemaksu suurendamine.
6. Kutsume kokku LHKK üldkoosoleku 18.maiks.
7. PRIA järelpärimisele seisukoha kujundamine.
8. Kohapeal algatatud teemad

Päevakorrapunkt 1
Värbamiskomisjoni liige Rafael Milerman selgitab, et LHKK-le esitati kolm väga tugevat
kandideerimisavaldust. Kõik kolm kutsuti komisjoni ette vestlusele. Valituks osutus Kati Oolo, kes
osaleb ka külalisena koosolekul. Kati Oologa sõlmitakse leping alates mai 2022 kuni märtsi lõpp
2023.
Päevakorrapunkt 2
Eelmine üldkoosolek kinnitas plaani, kus uue strateegia ettevalmistamiseks palkame projektijuhi
ning suurendame tegevmeeskonna koormust strateegia koostamise ajaks. Rafael Milerman selgitab
juhatusele, kuidas uue LEADER arengustrateegia ettevalmistamise rahavood liiguvad.
Projektijuhi Kati Oolo osalise koormusega tasu on 1350€/kuus bruto, Monika Evartovile ja Kaire
Luukile lisanduks 0,5 koormust, 900€/kuus brutotasu.
Küsimus Henry Mangilt, kas meil eelarves raha jagub nendeks muudatusteks? Rafael Milerman
selgitab arengustrateegia ettevalmistamise perioodi rahastuse jagunemist. Strateegia
ettevalmistamise tegevuskavas on arvestatud sellise eelarvega personalile.
Natali küsimus: Kas hetkel on töötajatel katseajad lõppenud? Rafael Milerman vastab, et on.
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Ettepanek hääletusele: Volitada juhatuse esimeest sõlmima Kaire Luuki ja Monika Evartoviga
lepingulisad 0,5 koormusega (bruto tasu 900 eurot) uue strateegia ettevalmistamiseks vastavalt
üldkoosoleku poolt kinnitatud strateegia ettevalmistamise eelarvele ja tegevuskavale.
OTSUSTATI: 2 erapooletut, ülejäänud poolt.

Päevakorrapunkt 3
Meetmejuht Ellin Sarapson on avaldanud soovi lõpetada tööleping LHKK-ga. Meetmejuhid Ellin
Sarapson ja Marianne Adson töötavad täna osalise koormusega (0,5). Marianne Adson on nõus
suurendama oma koormust ja täiskohaga jätkata meetmejuhi ametil.
Küsimus Natali Käsk, miks Ellin Sarapson lahkub meetmejuhi kohalt? Ellin Sarapson vastas, et talle
pakuti tööd Ruila koolis õpetajana ja ta võttis selle vastu.
Ettepanek hääletusele: Tõsta meetmejuhi Marianne Adsoni koormus täiskohani alates 1. juunist
2022, brutotasu 1800 eurot.
OTSUSTATI: Vastu võetud ühehäälselt
Päevakorrapunkt 4
Audiitor ei ole veel LHKK 2021 majandusaastele oma arvamust esitanud. Revisjonikomisjon on
enda protokolli saatnud. Rafael Milerman teeb lühiülevaate revisjoni küsimustest ja neile saadetud
vastustest.
LHKK raamatupidaja Karin Lehtme selgitab majandusaasta aruande tulemit. Miks see on miinuses,
kuna ühe koostööprojekti maksetaotlus on hetkeseisuga esitamata. Rafael Milerman selgitab, et
tegemist on „Puhume Purjesse“ projektiga, mis hetkel veel kestab. Karin Lehtme teeb ettepaneku
kõik jooksva aasta koostööprojektide maksetaotlused edaspidi võimalusel jooksva aasta lõpus ära
teha.
Päevakorrapunkt 5
LHKK liikmemaksu suurendamine. Ettepanek üldkoosolekule tõsta omavalitsuste liikmemaks 1 euro
inimese kohta. Täna on KOV liikmemaks 0,65 eurot inimese kohta. 2021 a alguses elas
Statistikaameti andmetel LHKK piirkonnas 17 828 inimest. Liikmemaksudest katab LHKK LEADER
toetuse mitteabikõlblikke kulusid (riigilõivud jms), koostööprojektide omaosalusi ja kasutame
käibevahenditeks, sest endiselt on LEADERis põhimõte, et ennem tuleb tegevus viia ellu ja alles siis
saab esitada maksetaotluse. Järgmine aasta toimub rahastusperioodi üleminek, hetkel veel on
teadmata, mis hetkel uue perioodi rahad lahti lähevad ja kaua peame oma varudega hakkama
saama. Peale haldusreformi tõsteti viimati liikmemaksu, nüüd on ettepanek tõsta liikmemaks KOVile 1/eur inimene.
Rafael Milerman küsib kas me läheme sellise ettepanekuga üldkoosoleku ette? Kaido-Allan küsis,
kas me tavaliikmemaksu ka tõstame? Rafael Milerman selgitab, kuidas erinevates Leader gruppides
liikmemaksude määrad on ja ei poolda vabaühendustele ja ettevõtetele LHKK liikmemaksu tõstmist.
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Einar Alliksaar tegi ettepaneku, et võtta see sisendina teadmiseks ja tulla tagasi selle juurde sügisel,
kuna KOV-id on selle aasta eelarved juba kinnitanud.
Rafael Milerman tegi ettepaneku tõsta KOV liikmemaks alates 2023, et KOVid saaksid võimaliku
uue liikmemaksu määraga arvestada järgmise aasta eelarveid planeerides. Kui suhtluses KOVidega
ilmneb, et nad on võimelised juba sel aastal tõstetud liikmemaksu määraga arveid tasuma, siis saab
mais üldkoosolek vastava otsuse teha.
Otsustati teema viia üldkoosolekule ja ennem üldkoosolekut suhelda KOV juhtidega.
Päevakorrapunkt 6
Ettepanek kutsuda kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 18. mail 2022, algusega kell 18.00.
Üldkoosoleku päevakord:
1. LHKK 2021 majandusaasta kinnitamine.
2. LHKK liikmete väljaarvamine.
3. KOV liikmemaksu määra muutmine.
4. LHKK 2022 a rakenduskava muudatusteks juhatuse volitamine.
5. Meetmete 1 ja 2 hindamiskomisjonide ettepanekute kinnitamine.
6. LHKK juhatuse valimine.
Ettepanek hääletusele: kutsuda kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 18. mail 2022,
algusega kell 18.00. Volitada juhatuse esimeest valima üldkoosoleku asukoht.
OTSUSTATI: Vastu võetud ühehäälselt.
Päevakorrapunkt 7
PRIA järelpärimine, kus soovitakse LHKK seisukohta Lootuse Küla MTÜ muudatustaotluse osas.
Meetmejuht Marianne Adson selgitab PRIA järelpäringu seisukoha kujundamist. Lootuseküla soovib
oma muudatustaotluses vahetada ühe masina soetamist teise seadme vastu, sel juures kinnitades,
et projekti eesmärk jääb samaks ja eesmärk saab täidetud.
Kaido-Allani Lainurm teeb ettepaneku saata projekti kohta lisainformatsiooni.
Rafael Milerman selgitab, et kogu vajalik materjal on koosoleku materjalide hulgas.
Kadri Kurmi ettepanek on, et kui vahend on teine, aga eesmärk sama, siis võiks muudatusplaanile
positiivselt vastata.
Natali Käsk samuti toonitab, et oluline projekti eesmärk, mitte vahend eraldi vaadatuna.
Ettepanek hääletusele: Kinnitada Lootuse Küla MTÜ muudatustaotluse, kui projekti eesmärk saab
täidetud.
OTSUSTATI: Vastu võetud ühehäälselt.
Päevakorrapunkt 8
Kohapeal algatatud teemad.
Rafael Milerman teeb ettepaneku seoses aprillis kasvanud töökoormusega maksta Monikale
lisatasu.
Einar Alliksaar teeb ettepaneku, et kui on tekkinud põhjendatud ületunnid, siis tasustada neid kogu
tegevmeeskonnale ühtlasel ja võrdse kohtlemise alustel.
Kaido-Allan Lainurm lisab, et teadmata, mis summast räägime, ei ole korrektne antud ettepanekut
hääletada. Kaido-Allan Lainurm teeb ettepaneku Rafael Milermanile pidada meeskonna liikmetega
arenguvestlused ja vajadusel võtta lisatasu teema eraldi juhatuse koosolekul ette.
Rafael Milerman lubas meeskonna liikmetega vestelda.
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Rafael Milerman
Juhatuse esimees

Monika Evartov
Protokolli koostaja

Ranna 8, Vasalemma
Harjumaa 76101 Eesti
Tel 60 87 833
info@vomentaga.ee
www.vomentaga.ee

