
Juhatuse koosoleku protokoll 
Keila-Joa Schloss Fall, 16.12.2019 
Algus 20:15, lõpp 21.35 
Juhatuse koosolekust võtsid osa 13 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Einar Alliksaar, Heiki 
Hõimoja, Henry Mang, Kadri Kurm, Kaido-Allan Lainurm, Jelena Maljutina, Aila Lainurm, Heli 
Raidve, Ranno Rüüberg, Priit Raudla, Jaanus Saat, Natali Käsk
Puudus: Andrus Kuiva 
Kutsutud: meetmejuht Ede Teinbas, raamatupidaja Karin Lehtme, tulevane büroojuht Piia 
Kärssin.
Koosoleku juhataja: Rafael Milerman 
Protokollija: Ede Teinbas 
Päevakord: 
1. Rahvusvahelise LEADER koostööprojektiga "elavad muuseumid" liitumise arutelu ja 

ettepanek üldkoosolekule 
2. Rakenduskava muudatuse arutelu ja ettepanek üldkoosolekule 
3. LEADER tuleviku arutelu 
4. Üldkoosoleku kokkukutsumine 
5. Kohapeal algatatd teemad 

Päevakorrapunkt 1: Rahvusvahelise LEADER koostööprojekt "elavad muuseumid" 
liitumise arutelu ja ettepanek üldkoosolekule 
Ede Teinbas tutvustas koostööprojekti eesmärke, tegevusi ja eeldatavat maksumust: 

• Partnerid: Hispaania, Tšehhi, Rumeenia, Ida-Harju Koostöökoda 
• Eesmärk: muuseumidele/vaatamisväärsustele juurdepääsu tagamine (tehnilised 

lahendused) + turundus + võrgustikud 
• Kestus 2020-2021 (2022 siseriiklikud tegevused) 
• Ühistegevuste eelarve 6 725 eur (kohustuslik) 
• Iga muuseumi/keskuse liitumine a 3500 eur  
• Õppereisid 4 * 3000 = 12 000 eur 
• Siseriiklikud üritused 1 000 eur 
• Projektijuhtimine 7 445 eur 
• Kaudne kulu 1117 eur 

Ede Teinbas toonitas, et projekti sihtrühm ei ole vaid muuseumid, aga ka näiteks kirikud, 
tuletorn, klooster, mõisad, loodusturismi objektid. Juhatuse liikmed arutlesid, kuivõrd valmis on 
meie muuseumid jt liituma tehnilise lahendusega. Soovitakse rohkem teada tehnilise lahenduse 
kohta ning kas sellega liitumisest on ka võimalik loobuda (jätta projekti tegevusteks esialgu vaid 
parimate praktikatega tutvumine) või hankida see sisse Eesti partneritelt. Samuti on tarvis 
saada tagasiside muuseumidelt jm sihtrühmalt, kas neil on olemas huvi projekti vastu ja 
valmidus liitumiseks (mis summa eest). Siiski pidas juhatus projekti väga huvipakkuvaks ja 
arvas, et sellele võiks rakenduskavas vahendeid planeerida. Võimalusel võiks paar inimest 
enne projektiga liitumist sõita projekti juhtpartneri ja seni tehtud tegevustega tutvuma. 
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Päevakorrapunkt 2 Rakenduskava muudatuse arutelu ja ettepanek üldkoosolekule 
Ede Teinbas andis juhatusele ülevaate meetmete jääkidest: 
Meede 1.1 Ettevõtlikkus jääk: 100 000 eurot 
Meede 1.2 Tooted ja teenused 2020. a. rakenduskavas praeguse seisuga 122 163,56 eurot 
(kevadvoor) 
Meede 2.1 Kogukond jääk 12 367,43 eurot 
Meede 2.2 Elukeskkond jääk 3258,06 eurot 
Meede 3 Loode-Eesti jääk 378 293,95 eurot 
Meede 4 Koostöö jääk 2,99 eurot 
Tegevmeeskonna ettepanek rakenduskava muutmiseks on järgmine: 

1) Meede 1.1 jääk tõsta meetmesse 1.2 nii, et meetme 1.2 maht oleks kokku 222 163,56 
eurot 

2) Meede 3 Loode-Eesti jäägist tõsta meetmesse 4 Koostöö 128 293,95 eurot 
(muuseumide projekt, toidutootjate projekt, geopargi projekt?) 

3) Meede 3 Loode-Eesti jäägiks jääb 250 000 eurot. Ettepanek on jagada see meetmete 
1.2 Tooted ja teenused ja 2.2 Elukeskkond vahel.  

Juhatus arutas võimalust jätta osa vahendeid meetmesse 3. Loode-Eesti. Ede Teinbas ja Rafael 
Milerman selgitasid, et kuna meede 3. Loode-Eesti võimaldab teha ka ühisprojekte kuni perioodi 
lõpuni, siis on meetme avamine riskantne, kuna kui projekte ellu ei viida, ei ole võimalik 
vahendeid enam ka mujale suunata. Tõdeti, et Loode-Eesti meede ei ole strateegias oma 
eesmärki täitnud, kuid see on paljuski seotud väliste teguritega (naabertegevusgrupid, 
haldusreform jm). Samas on koostöömeetme alt tehtud palju Loode-Eesti meetme tegevusi 
(tegevusgrupi juhtimisel) ning tehakse ettepanek tõsta sinna veelgi vahendeid Loode-Eesti 
ühistegevuste arendamiseks. Tegevmeeskonna ettepanek on suunata järelejäävad vahendid 
kõige populaarsematesse meetmetesse (1.2 ja 2.2), kuna nendes olev konkurents tagab 
projektide kvaliteedi. Juhatuse liikmete arvamus oli, et proportsionaalselt võiks olla rohkem 
vahendeid ettevõtjate investeeringumeetmes 1.2, kuna iga ettevõtlusesse suunatud euro toob 
suure tõenäosusega rohkem raha piirkonda juurde. 
Otsustati teha üldkoosolekule ettepanek 2020. a rakenduskava muutmiseks järgmiselt: 

Rakenduskava praeguse 
seisuga

Rakenduskava peale 
muudatust

Meede 1.1 Ettevõtlikkus

Meede 1.2 Tooted ja 
teenused

122 163,56 341 312,03

Meede 2.1 Kogukond

Meede 2.2 Elukeskkond 134 773,96

Meede 3 Loode-Eesti

Meede 4 Koostöö 140 000
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Päevakorrapunkt 3: LEADER tuleviku arutelu 

Rafael Milerman andis info, et Maaeluministeerium on suuliselt andnud infot võimaliku 
üleminekuperioodi kohta aastateks 2021-2022, mil tegevusgrupid saavad töötada samade 
strateegiate alusel. Kas ja mis summades tegevusgruppidele vahendeid eraldatakse, on siiski 
lahtine. Samuti on räägitud ühisprojektide elluviimise tähtaja lühendamisest, et huvi nende vastu 
tõuseks ning et ühisprojekte saaks teha ka perioodi lõpul, aga ka see info ei ole veel kirjalikku 
kinnitust leidnud. 
Samas käib aktiivselt ka uue programmperioode ettevalmistamine ning näiteks ministeeriumi 
ettepanekud, missugune peaks olema tegevusgrupp, peaks saabuma 2020. I kvartali lõpuks. 
Tegevusgruppide ja Eesti Leader Liidu ettepanek on siinkohal, et selle peaks jätma võimalikult 
palju kohapeal otsustamiseks ning mitte tegema liigseid piiranguid.  
Samuti käivad elavad arutelud multifondide võimaliku rakendamise üle. Kogukonnameetodi 
vastu tunnevad huvi nii sotsiaal-, kultuuri-, sise- kui rahandusministeeriumi (regionaalpoole) 
esindajad. On olnud mitmeid kohtumisi ja arutelusid, kus ka Lääne-Harju Koostöökogu on olnud 
esindatud oma näidetega. 

Päevakorrapunkt 4: üldkoosoleku kokkukutsumine  

Üldkoosoleku kokkukutsumine on vajalik 2020. a rakenduskava muutmiseks ja koostööprojekti 
kinnitamiseks. 
Tegevmeeskonna ettepanek on korraldada üldkoosolek 16.01.2020 algusega kl 18:00 Järve talu 
aktiivpuhkekeskuses Nahkjala külas. 

OTSUS:  
Juhatus otsustas konsesuse alusel kutsuda kokku Lääne-Harju Koostöökogu üldkoosolek 16. 
jaanuaril 2020 algusega kell 18.00 Järve talu aktiivpuhkekeskuses Nahkjala külas 
päevakorraga:  

1. Lääne-Harju Koostöökogu 2020. a rakenduskava muutmine 
2. Rahvusvahelise koostööprojekti “Living museums/Elavad muuseumid” kinnitamine 
3. Erasmus+ projekti “ACE II Active citizen in Europe- Active European citizens building” 

õppereisi tulemuste esitlus 

Päevakorrapunkt 5: Kohapeal algatatud teemad 
Rafael Milerman tegi ettepaneku maksta ühekordset lisatasu meetmejuhile Ede Teinbas 2500 
eurot brutosummas. 
Rafael Milerman selgitas, et seoses büroojuhi vahetustega käesoleva aasta sügisperioodil on 
meetmejuht täitnud täiendavaid tööülesandeid, sh teavitustegevuste ja sündmuste korraldamise 
koordineerimine (Harjumaa Aasta Tegija 2019, Turismimessi 2020, juhatuste koosolekute ja 
üldkoosoleku korraldus jne.); LHKK veebi ja sotsiaalmeedia haldamine; uue büroojuhi 
konkursside korraldamine, kandidaatide valik, vestlused, hindamine; LHKK taotlusvooru 
sekretäri töö; LHKK esindamine konkurssidel ja võrgustike koosolekutel jne. 

OTSUS: 
Juhatus otsustas konsesuse alusel maksta Ede Teinbas’ile täiendavate tööülesannete täitmise 
eest ühekordset töötasu 2500 eurot (brutosummas). 
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