Juhatuse koosoleku protokoll
Vasalemma

03.04.2017 nr 3

Algus 18.00, lõpp 19.15
Juhatuse koosolekust võtsid osa 12 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Einar Alliksaar, Mart Mets,
Heiki Hõimoja (saabus teise päevakorrapunkti ajaks), Annika Jõks, Taimar Tensbek, Peedo
Kessel, Ranno Rüüberg, Natali Käsk (saabus teise päevakorrapunkti ajaks), Kadri Kurm,
Jaanus Saat, Egle Eerma.
Puudusid: Andrus Kuiva, Tiit Jaagu, Andrei Pevgonen, Tiia Rosenberg.
Kutsutud: Kerli Lambing, Ede Teinbas, Eve Piibeleht
Koosoleku juhataja Rafael Milerman.
Protokollija Kerli Lambing.
Päevakord:
1. Lääne-Harju Koostöökogu liikmete hulgas küsitluse korraldamine teavitustegevuse
parendamiseks
2.
Põllumajanduse
Registrite
ja
Informatsiooni
Ameti
16.03.2017
vaideotsuse
nr 13-21.4/17/75-1 arutelu
3. Informatsioonid ja kohapeal algatatud teemad
Päevakorrapunkt 1
Lääne-Harju Koostöökogu
parendamiseks

liikmete

hulgas

küsitluse

korraldamine

teavitustegevuse

Kerli Lambing selgitas, et Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK) strateegia kohaselt on
tegevusgrupi üheks oluliseks rolliks piirkonna kaasamine ja teavitamine LEADER meetme
võimalustest. Selle tarvis peab kommunikatsioon toimima LHKK sidus- ja sihtgruppidega, kellele
tehakse kättesaadavaks info toetusvõimalustest, toetust saanud projektidest, nende
tulemustest. Lisaks korraldatakse piirkonna kohaturundust. Strateegia kohaselt on
organisatsiooni kommunikatsioonikanalid: 1) kodulehekülg, 2) infolehed ning 3) erinevad listid
sõltuvalt sihtgruppidest ja kindlasti ka 4) vahetu suhtlus liikmetega. Teavitustegevuse
kavandamine on oluline, et tagada koordineeritud ja pidev info liikumine erinevates kanalites
erinevatele sihtrühmadele. On selgunud, et kõik liikmed ei soovi saada jooksvalt teavet liikmete
infolisti kaudu (oluline on nende jaoks nö põhikirjalised kohustused nagu üldkoosoleku kutse,
liikmemaksu arv, osati soovivad ka taotlusvooru teavet). Arvestades igapäevase info liikumise
mahtu, ei saa seda tegelikult ka pahaks panna. Oleme senini rakendanud ka vastavalt teemale
info edastamist (saavad nt ainult turismiga tegelevad ettevõtted vms), kuid see ei ole pikemas
perspektiivis mõtekas ilma liikmete infovajadust kaardistamata. LHKK tegevmeeskond teeb
ettepaneku korraldada küsitlus liikmete hulgas, et kaardistada milliste kanalite kaudu LHKK
liikmed infot eelkõige täna saavad ning kuidas edaspidi infot soovivad. Lisaks kogutakse
küsitlusega sisendit elektroonilise infokirja võimalikuks välja andmiseks.
Eve Piibeleht tutvustas sotsiaalmeedias LHKK piirkonna tutvustamise ideed. Korraldada võiks
näiteks erinevaid mänge, mille käigus saab tutvustada LHKK liikmeid ja nende tegevusi.
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Rafael Milerman selgitas, et sotsiaalmeedias turundamisega kohe algust ei tee. Enne võiksime
läbi viia küsitluse ning tegeleda elektroonilise infokirja regulaarseks väljaandmiseks vajalike
tegevustega.
Ettepanek hääletusele: korraldada küsitlus liikmete hulgas, et kaardistada milliste kanalite
kaudu LHKK liikmed infot eelkõige täna saavad ning kuidas edaspidi infot soovivad.
OTSUSTATI: 9 poolthäält, 1 erapooletu, vastu ei olnud
1.1 Korraldada küsitlus Lääne-Harju Koostöökogu
parendamiseks.

liikmete

hulgas

teavitustegevuse

Päevakorrapunkt 2
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti 16.03.2017 vaideotsuse nr 13-21.4/17/75-1
arutelu
Kerli Lambing tutvustas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) 16.03.2017
vaideotsuse nr 13-21.4/17/75-1 sisu. PRIA jättis vastavalt 09.01.2017 otsusele nr 13-6/37
Lääne-Harju Koostöökogule välja maksmata toetust summas 1450,60 eurot. Lääne-Harju
Koostöökogu vaidlustas 06.02.2017 PRIA otsuse ning palus toetuse välja maksta. PRIA tegi
16.03.2017 vaideotsuse nr 13-21.4/17/75-1, millega rahuldati Lääne-Harju Koostöökogu vaie
osaliselt – otsuse kohaselt jäetakse välja maksmata toetust summas 517,60 eurot. Välja
maksmata summast 350,60 eurot on seotud teiste tegevusgruppide poolt tehtud arvete alusel
saadud teenustega, mida PRIA ei soovi tasuda viidates toetusõiguslikele põhimõtetele.
Otsestele määrusest tulenevatele piirangutele tegevusgruppide omavahelises arveldamises
PRIA ei viita, vaid esitab vaides enda seisukoha. Kuna konkreetne teema puudutab ka teisi
tegevusgruppe on Eesti Leader Liit küsinud seisukohta ka Maaeluministeeriumilt.
Tegevusgruppide vaheliste arvete mitteabikõlblikeks lugemisega on tegemist põhimõttelise
küsimusega, mis puudutab kogu käesolevat toetuse perioodi ja kõiki Eesti Leader
tegevusgruppe. Sellest tulenevalt on Eesti Leader Liit andnud põhimõttelise nõusoleku
käesoleva vaidemenetluse jätkamiseks vajalike kulude kandmise osas (Lääne-Harju
Koostöökogule). Järgmine samm vaidemenetluses on koostada kaebus Tartu Halduskohtule.
Mart Mets küsis täpsustavaid küsimusi tegevusgruppide poolt tehtud arvete kohta.
Kerli Lambing selgitas arvete sisu: 1) äriplaani koolitus: MTÜ Nelja Valla Kogu 12.04.2016 arve
nr 201612 summas 332,60 eurot; 2) nõustajate koolituspäeva korraldamine: Põhja-Harju
Koostöökogu MTÜ 07.04.2016 arve nr 64 summas 18 eurot.
Toimus arutelu.
Rafael Milerman selgitas, et Eesti Leader Liit on selles küsimuses kaebuse koostamiseks ja
esitamiseks valinud esindajaks jurist Henno Nurmsalu.
Mart Mets tegi ettepaneku käesoleva päevakorrapunkti raames hääletusele panna ka Eesti
Leader Liidu poolse esindaja volitamine kaebuse esitamiseks.
Ettepanekud hääletusele: 1) esitada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti
16.03.2017 vaideotsuse nr 13-21.4/17/75-1 kohta kaebus Tartu Halduskohtule; 2) Volitada
kaebuse esitamisel Lääne-Harju Koostöökogu esindama jurist Henno Nurmsalu.
OTSUSTATI: 12 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud
2.1 Esitada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti 16.03.2017 vaideotsuse
nr 13-21.4/17/75-1 kohta kaebus Tartu Halduskohtule;
2.2 Volitada Lääne-Harju Koostöökogu kaebuse esitamisel esindama jurist Henno Nurmsalu.
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Päevakorrapunkt 3
Informatsioonid ja kohapeal algatatud teemad
Kerli Lambing andis teada, et majandusaasta aruanne on valmimas. Audiitori leping on
allkirjastatud, lepingu järgi peaks audiitori aruanne saama valmis aprilli lõpuks. Üldkoosolek
võiks toimuda 11.mail, st juhatus peab lähinädalatel uuesti kokku tulema. Üldkoosoleku
põhiteemad on majandusaasta aruande kinnitamine ning koostööprojektide arutelu ning
kinnitamine. Järgmisel juhatuse koosolekul saame arutada koostööprojektide kavandeid. Lisaks
on juhatuse koosoleku päevakorras ülevaated lähetustest Soome ja Kreekasse.
Rafael Milerman tegi esialgse ettepaneku juhatuse koosolekuks 17. aprill, päevakorras
üldkoosoleku kokkukutsumine.
Ede Teinbas tegi lühikese ülevaate koostööprojektide hetkeseisust: Loode-Eesti kohaturundus,
5*Nature, rannikuala arendamine. Need projektid on oma olemuselt seotud ja toetavad
piirkonna ühise arendamise ja turundamise eesmärki.
Kerli Lambing andis teada, et MTÜ Talisman on esitanud avalduse Lääne-Harju Koostöökogu
liikmeskonnast välja astumiseks.
Rafael Milerman tegi ettepaneku avalduse osas otsus vastu võtta ning MTÜ Talisman
liikmeskonnast välja arvata. Lisaks tegi ettepaneku MTÜ-lt Talisman 2017 aasta liikmemaksu
mitte küsida ning esitatud arve tühistada.
OTSUSTATI: 12 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud
3.1 Arvata Lääne-Harju Koostöökogu liikmete nimekirjast välja MTÜ Talisman ning mitte küsida
ühingult 2017 aasta liikmemaksu.

(allkirjastatud digitaalselt)
Rafael Milerman
Juhatuse esimees

(allkirjastatud digitaalselt)
Kerli Lambing
Protokolli koostaja

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

