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Juhatuse koosoleku protokoll 

Vasalemma         17.06.2019 nr 6 

Algus 19.00, lõpp 20.20 
 
Juhatuse koosolekust võtsid osa 12 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Jaanus Saat, Einar 
Alliksaar, Kadri Kurm, Andrus Kuiva, Heiki Hõimoja, Heli Raidve, Kaido-Allan Lainurm, Aila 
Lainurm, Jelena Maljutina, Henry Mang, Priit Raudla. 
 
Puudusid: Natali Käsk, Ranno Rüüberg. 
 
Kutsutud: MTÜ Baltic Astronomy Club esindaja Vladimir Goman. 
 
Koosoleku juhataja Rafael Milerman 
Protokollija Kerli Lambing 
 
Päevakord: 
1. Liikmeks astumise avalduste menetlemine (MTÜ Cauponor, MTÜ Baltic Astronomy Club) 
2. Lääne-Harju Koostöökogu 2019 II taotlusvooru väljakuulutamine 
3. Konkursi korraldamine hindamiskomisjoni liikmete leidmiseks 
4. Töörühma moodustamine 
5. Kohapeal algatatud teemad 
 
Päevakorrapunkt 1 
Liikmeks astumise avalduste menetlemine 
 
1.1 MTÜ Baltic Astronomy Club esindaja Vladimir Goman tutvustas ühingu tegevusi. Ühingul on 
40 liiget ja ca 1300 inimest on lisaks kaasatud, keda huvitab astronoomia. Korraldatakse 
loenguid, kohtumisi teadlastega jt sündmusi. On korraldanud ka avalikke vaatlusi, nt 
Muuseumiööl Kadriorus osales 300 huvilist. Tallinnas korraldasid ka astrofotograafia näituse. 
Ehitavad Munalaskme külla observatooriumit, tutvustas lühidalt ehitustööde seisu. 
Observatooriumis hakkavad toimuma vaatlused (ja astrofotograafia), teadusloengud ja lisaks on 
soov panustada ka teadusuuringutesse. Pigem on sotsiaalne ettevõtlus. 
 
Heiki Hõimoja küsis, kas on ka kaugvaatamise võimalus? 
 
Vladimir Goman - jah on ikka. 
 
Heli Raidve küsis hariduse kohta ja kui palju on töötajaid. 
 
Vladimir Goman – klubis on ca 40 inimest, nende seas on ka dotsente jt. Liikmeks soovitakse 
astuda, et laiendada koostööpartnerite võrgustikku, osaleda koolitustel ja on huvitatud ka 
toetuste taotlemisest. 
 
Hääletus: 12 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud. 
OTSUSTATI: 
1.1 Võtta Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks MTÜ Baltic Astronomy Club. 
 
1.2 Rafael Milerman andis info, et MTÜ Cauponor on esitanud liikmeks astumise avalduse, kuid 
ei saanud ka sel korral koosolekule kohale tulla, ega saatnud ka palutud infot oma tegevuse 
kohta. MTÜ Cauponor liikmeks astumise üle otsustamine lükatakse edasi kuniks ühing tuleb 
oma tegevusi juhatusele tutvustama. 
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Päevakorrapunkt 2 
Lääne-Harju Koostöökogu 2019 II taotlusvooru väljakuulutamine 
 
Kerli Lambing selgitas, et üldkoosoleku poolt 23.05.2019 kinnitatud rakenduskava muudatuste 
kohaselt toimub 2019. aasta II taotlusvoor 30.09-07.10.2019 kell 17.00. Avatud meetmed koos 
eelarve mahuga: 

• Meede 1.1 Ettevõtlikkus – 100 000,00 eurot 
• Meede 1.2 Tooted ja teenused – 252 017,28 eurot 
• Meede 2.1 Kogukond – 109 725,67 eurot 
• Meede 3 Loode-Eesti – 378 293,95 eurot 

 
Taotlusvooru eel on sarnaselt eelmiste aastatega planeeritud nõustamispäevad omavalitsustes. 
Oleme alustanud nõustamispäevade aegade kokku leppimisega: 

• (täpsustamisel) 27.08 kell 13.00-18.00 Padise teenuspunkti ruumides, Keskuse 3-1, 
Padise 

• (täpsustamisel) Vasalemmas Ranna tee 8 III korrusel 
• (täpsustamisel) Keila teenuspunkti II korruse ruumides, Paldiski mnt 21, Keila 
• 29.08 kell 13.00-16.30 Riisipere halduskeskuse volikogu saalis, Nissi tee 53c, Riisipere 
• 29.08 kell 13.00-18.00 Rae 38 Paldiskis, III korruse nõupidamiste ruumis 
• 04.09 kell 13.00-18.00 Laitse Seltsimajas Kaasiku külas. 
 

Muude sündmustena oleme planeerinud: 
• (täpsustamisel) 21.08.2019 Kohvi- ja koostööõhtu (peamiselt meetmete 1.1 ja 2.1 

tutvustamiseks) 
• (täpsustamisel) 06.-07.09.2019 õppereis Ida-Virumaale (turimisklaster – peamiselt 

meede 3 tutvustamiseks). 
 
Taotlusvooru teavitused on planeeritud: ajalehes “Harju Elu” reedel 26.07.2019, LHKK 
kodulehel, LHKK Facebooki lehel, Lääne-Harju valla ajalehes 13.08.2019, Saue valla ajalehes 
(juuli viimane ajaleht, kandes 22.-24. juuli), liikmetele edastame uudiskirja kaudu info. 
 
Hääletus: 12 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud. 
OTSUSTATI: 
2.1 Vastavalt 2019 aasta rakenduskavale kuulutada välja Lääne-Harju Koostöökogu 2019. 
aasta II taotlusvoor 30.09-07.10.2019 kell 17.00 järgmises mahus: 

• Meede 1.1 Ettevõtlikkus – 100 000,00 eurot 
• Meede 1.2 Tooted ja teenused – 252 017,28 eurot 
• Meede 2.1 Kogukond – 109 725,67 eurot 
• Meede 3 Loode-Eesti – 378 293,95 eurot 

 
Päevakorrapunkt 3 
Konkursi korraldamine hindamiskomisjoni liikmete leidmiseks 
 
Kerli Lambing tutvustas hindamiskomisjoni liikmete leidmiseks ette valmistatud konkursi teadet. 
LEADER määruse kohaselt tuleb hindamiskomisjoni kui töörühma koosseis vaadata üle iga 
kolme aasta tagant, sh peab 1/3 liikmeid vahetuma. Konkurisiga otsime komisjoni liikmeid 
meetmete 1 (Ettevõtlus ja ettevõtlikkus) ja 2 (Kogukond ja elukeskkond) projektide hindamiseks. 
Komisjoni kuulub 5 põhiliiget ja asendusliikmed. Konkursi avalduste saatmise tähtaeg võiks 
jääda augusti algusesse, peale seda vaatab avaldused üle komisjon (tuleb moodustada) ja teeb 
juhatusele ettepaneku. Hindamine toimub eeldatavalt novembris ja enne seda jõuab komisjoni 
liikmeid ka koolitada. 
 
Vaadati koos üle seniste komisjonide koosseisud. Kerli Lambing märkis, et osad senised 
komisjoni liikmed ei soovi enam kandideerida. 
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Tehti ettepanek komisjoni moodustamiseks konkursile laekunud avalduste läbi vaatamiseks ja 
juhatusele ettepaneku tegemiseks. Komisjoni liikmeteks esitati: Kerli Lambing, Rafael Milerman, 
Heli Raidve, Kadri Kurm ja Aila Lainurm. 
 
Hääletus: 12 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud. 
OTSUSTATI: 
3.1 Korraldada konkurss hindamiskomisjoni liikmete leidmiseks 
 
Hääletus: 12 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud. 
OTSUSTATI: 
3.2 Laekunud avalduste läbi vaatamiseks ja juhatusele ettepaneku tegemiseks moodustada 
komisjon koosseisus: Kerli Lambing, Rafael Milerman, Heli Raidve, Kadri Kurm ja Aila Lainurm. 
 
Päevakorrapunkt 4 
Töörühma moodustamine 
 
Kerli Lambing selgitas, et 23.05.2019 tegi üldkoosolek otsuse nr 5.1 - uuel juhatusel 
moodustada töörühm tegevusgruppide võimalike liitumiste teema aruteluks. Sõnumid 
21.05.2019 LEADER infopäevalt: 
• Haldusreformi järgselt tuleks üle vaadata kohalike tegevusgruppide ruumimuster – kui palju 

peaks ühel ala strateegiaid olema? Kui mitme kohaliku tegevusgrupi piirkonda saab üks 
kohalik omavalitsus kuuluda? 

• Määruses täna: kohaliku tegevusgrupi liikmeteks on ühiste majanduslike, kultuuriliste ja 
sotsiaalsete huvidega vallad ja linnad, mille territooriumid kuuluvad samasse geograafilisse 
piirkonda /…/ ja kohaliku tegevusgrupi liikmeteks on vähemalt kolm kohaliku omavalitsuse 
üksust, välja arvatud juhul, kui kohaliku tegevusgrupi liikmeks olevate kohaliku 
omavalitsuse üksuste arv on vähenenud haldusreformi tulemusel /…/. 

 
Arutati võimalikke liitumise suundi. Kohtuda võiks nii Nelja Valla Kogu, Kodukant Läänemaa kui 
ka Ida-Harju Koostöökoguga. Otsustati alustada töörühma moodustamisega. Töörühma 
kuulumise soovi avaldasid: Priit Raudla, Heiki Hõimoja, Rafael Milerman, Jaanus Saat, Einar 
Alliksaar, Kaido-Allan Lainurm, Heli Raidve, Kadri Kurm. Töörühmas osalemise võimalust 
pakutakse liikmetele, edastatakse eraldi kutse. Esimese kohtumise võiks korraldada augustis. 
 
Kohapeal algatatud teemasid ei olnud. 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Rafael Milerman 
Koosoleku juhataja 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Kerli Lambing 
Protokollija 


