
 

Ranna 8, Vasalemma 
Harjumaa 76101 Eesti 

Tel 60 87 833 
info@vomentaga.ee 
www.vomentaga.ee 

 
Üldkoosoleku protokoll 
 
Järve talu aktiivpuhkekeskus, Nahkjala küla, Lääne-Harju vald    
                 16.01.2020 nr 1 
 
Algus kell 18.40, lõpp kell 20.00 
 
Üldkoosolekust võttis osa 18 liiget, 2 Lääne-Harju Koostöökogu töötajat, 7 külalist. 
 
Osavõtjate nimekiri lisatud protokollile. 
 
Koosoleku juhataja Rafael Milerman. 
Protokollija Piia Kärssin 
 
 
Kui kohal oli valdav osa üldkoosolekule registreerunuid üldkoosoleku liikmeid, tegi juhatuse 
esimees Rafael Milerman ettepaneku koosolekuga alustamiseks ja ette saadetud päevakava 
muutmiseks, sest päevakava viimane punkt oli informatiivne ega nõudnud hääletamise teel 
otsustamist. Üldkoosolek kinnitas päevakorra muudatuse ühehäälselt.  
 
Päevakord:  
 

1. Erasmus+ projekti “ACE II Active citizen in Europe- Active European citizens building” 
õppereisi tulemuste esitlus. 

2. Lääne-Harju Koostöökogu 2020. a rakenduskava muutmine. 
3. Rahvusvahelise koostööprojekti “Living museums/Elavad muuseumid” kinnitamine. 

 
 
 
Päevakorrapunkt 1 
Erasmus+ projekti “ACE II Active citizen in Europe- Active European citizens building” 
õppereisi tulemuste esitlus 
 
Erasmus + noorteprojekti “Active Citizen in Europe II” kaudu 8.- 14.11.2019 õppereisil Ateenas 
käinud noored (Anita, Eliise, Ragne, Jarek ja Julius) rääkisid oma muljetest ja kogemustest. 
(Kokku osales 9 noort koos saatjaga). 
Iga päev oli tihe kava, Kreeka kultuurile omaselt voolava graafikuga. Külastasid EL esindusi, 
parlamenti ja palju teisi erinevad asutusi. Eredaima mälestusena jäi noortele meelde kohvik, kus 
töötasid kodutud ja seeläbi oli kodutel võimalus omale jalad alla saada. Muuhulgas müüdi 
kohvikus ka taaskasutusse võetud esemeid. 
Toimus arutelu teemal, kuidas rohkem aktiveerida piirkonna noori erinevates rahvusvahelistes 
projektides osalema. Noored said juurde indu ja innustust ise uusi projekte algatada. 
 
 
 
Päevakorrapunkt 2 
Lääne- Harju Koostöökogu 2020 aasta rakenduskava muutmine  
 
Ede Teinbas tutvustas Lääne-Harju Koostöökogu 2020. a. rakenduskava muudatuse 
ettepanekut. Muudatuse vajadus tuleneb asjaolust, et 2020. a rakenduskava kinnitati 2019. 
aasta oktoobris enne 2019. a sügisvooru tulemuste teadasaamist.  
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2019. a. sügisvooru järel jäi vahendeid järgi järgmiselt:  

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 3 258,06 eurot  
Meede 3 Loode-Eesti    jääk 378 293,95 eurot  
Meede 4 Koostöö    jääk 2,99 eurot  
 

Lääne-Harju Koostöökogu juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku 2020. a rakenduskava 
muutmiseks järgmiselt:  

Meetmed 
Rakenduskava 
praeguse 
seisuga 

Rakenduskava 
pärast 
muudatust  

Põhjendus 

Meede 1.1 
Ettevõtlikkus  0  0  

Mitte avada n.ö. pehmeid meetmeid, mille 
projektide elluviimise aeg on kuni 4 aastat, sest 
kui need ei ole perioodi lõpuks ellu viidud, või on 
odavnemisi või tagasilaekumisi, ei pruugi 
vahendid enam tagasi uude taotlusvooru jõuda  

Meede 1.2 
Tooted ja 
teenused  

122 163,56  341 312,03  
Lisada meetmesse 100 000 eurot meetmest 1.1 
Ettevõtlikkus ja 119 148,47 eurot meetmest 3. 
Loode-Eesti  

Meede 2.1 
Kogukond  0  0  

Mitte avada n.ö. pehmeid meetmeid, mille 
projektide elluviimise aeg on kuni 4 aastat, sest 
kui need ei ole perioodi lõpuks ellu viidud, või on 
odavnemisi või tagasilaekumisi, ei pruugi 
vahendid enam tagasi uude taotlusvooru jõuda  

Meede 2.2 
Elukeskkond  0  134 773,96  

Lisada meetmesse 12 367,43 eurot meetmest 
2.2 Kogukond ja 119 148,47 eurot meetmest 
meetmest 3. Loode-Eesti  

 

Meede 3 
Loode-eesti 

0 0 

Mitte avada n.ö. pehmeid meetmeid, mille 
projektide elluviimise aeg on kuni 4 aastat, sest 
kui need ei ole perioodi lõpuks ellu viidud, või on 
odavnemisi või tagasilaekumisi, ei pruugi 
vahendid enam tagasi uude taotlusvooru jõuda 

 

Meede 4 
Koostöö 

0 140 000 

Lisada meetmesse 140 000 eurot meetmest 3. 
Loode-Eesti, kuna planeeritavad 
koostööprojektid 
(muuseumide/vaatamisväärsuste, kohaliku toidu, 
geopargi teemad) viivad ellu Loode-Eesti 
meetme eesmärke, kuid koostöömeede on 
paindlikum.  

 

 

Hannes Ojangu küsis, miks ettevõtlikkuse teema piirkonnas ei ole edenenud. Ede Teinbas 
selgitas, et Meede 1.1 Ettevõtlikkus oli mõeldud peamiselt ettevõtjate ühistegevuse 
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edendamiseks. Siiski on raske ettevõtjaid panna ühistegevusi tegema, kui projekt kestab 2 
aastat ja iga kvartal peab olema mingi tegevus. Algselt strateegiat koostades ei olnud teada, 
millised saavad nõuded ühisprojektile täpselt olema. Seevastu Meede 1.2 Tooted ja teenused 
on suunatud samuti ettevõtluse arendamisele ja on investeeringumeede, seadmete  jms 
soetamiseks, mh ka liitumised. Selles meetmes on kõige tihedam konkurents.  

Ettepanek hääletusele: Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2020. aasta  rakenduskava 
muudatus järgmiselt: 

Meetmed 
Rakenduskava 
praeguse 
seisuga 

Rakenduskava 
pärast 
muudatust  

Meede 1.1 Ettevõtlikkus  0  0  
Meede 1.2 Tooted ja teenused  122 163,56  341 312,03  
Meede 2.1 Kogukond  0  0  
Meede 2.2 Elukeskkond  0  134 773,96  
Meede 3 Loode-eesti 0 0 
Meede 4 Koostöö 0 140 000 

OTSUSTATI: 18 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
1.1 Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2020. aasta rakenduskava muudatus   

 
Päevakorrapunkt 3. Rahvusvahelise koostööprojekti “Living museums/Elavad 
muuseumid” kinnitamine 
 
Rafael Milerman informeeris, et Lääne-Harju Koostöökogu on kutsutud osalema rahvusvahelises 
LEADER koostööprojektis, mille eesmärk on kasvatada maapiirkonna muuseumide jm 
vaatamisväärsuste ligipääsetavust ja tuntust. Hetkel pole siiski sellist kindlust, et panna 
koostööprojekt üldkoosolekul kinnitamisele. 

Ede Teinbas tutvustas koostööprojekti eesmärke, tegevusi ja eeldatavat maksumust. Projekt 
kutsuti Hispaanias ellu just leevendamaks majanduskriisi mõju, luues muuseumidele ja 
vaatamisväärsustele juurdepääs tehnilise lahenduse teel, koodi abil. Ede viibis 12-14. jaanuaril 
lähetusel Hispaanias, et tutvuda projektiparterite ja projekti rakendamisega kohapeal. 
Projektipartner on usaldusväärne ja külastatud muuseumides tehniline lahendus toimis. Projekti 
perspektiivikust näitab ka see, et hetkel on projektiga liitunud 6 Hispaania tegevusgruppi, aga 
liitumist plaanib veel 10.  

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

lahendused) + turundus + võrgustikud  
• Kestus 2020-2021 (2022 siseriiklikud tegevused)  
• Küsimus on just tehnilise lahenduse rakendamises. Kas siin kohapeal on seda ka ise 

võimalik arendada ja hallata? 
 
Einar Alliksaar märkis, et ta näeb projektis mitmeid kitsaskohti, mh krediitkaardi andmete 
usaldamine võõrastele, projekti ühisplatvormi veebileht ei tundunud turvaline, võimalik ka 
sissepääsu kuritarvitamine ööbimiskohana jne. Ede Teinbas selgitas, et nende kitsaskohtadega 
praegu tegeletaksegi.  
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Natali Käsk nimetas, et oluline on ka siinsete muuseumide huvi. Ede Teinbas selgitas, et 
Paldiskis toimus 10.01.2020 piirkonna muuseumide esindajatega kohtumine ja huvi on olemas. 

Tiiu Mägi uuris, kas LHKK on pädev sellist projekti juhtima, ehk sobiks muuseumide 
esindusorganisatsioon sobiks eestvedajaks. Rafael Milerman selgitas, et tegemist on LEADER 
gruppide omavahelise algatusprojektiga, mille partnerid saavad olla vaid teised LEADER 
tegevusgrupid. Meil pole küll tehnilist ekspertiisi, samas ongi meie töö pooled kokku viia ja leida 
parimad lahendused. 

19.30 lahkus üldkoosolekult üks Lääne-Harju Koostöökogu liige, kohal on 17 liiget. 

Kaido-Allan Lainurm küsis, kas nt Harjumaa Muuseumiga on räägitud. Piirkonnast peaks leidma 
nn partnermuuseumi, kellel on valdkonnas teadmisi. Hannes Ojangu lisas, et kaasata võiks kõik 
Harjumaa tegevusgrupid. Ede Teinbas selgitas, et Harjumaa Muuseumist osales Paldiskis 
kohtumisel Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi esindaja, samuti kaasatakse teisi Harjumaa 
gruppe. Ida-Harju Koostöökoda käis ka Hispaanias projektiga tutvumas ja huvi on üles 
näidanud ka teised. 
 
Kaido-Allan Lainurm tõi välja, et juhatuses oli arutelu, et konsulteerime projekti tehnilise 
lahenduse osas IT ettevõtetega, kas selles suunas on midagi ette võetud? Rafael Milerman 
selgitas, et hetkel puudub veel konkreetne otsus selles osas, kas juhul, kui tehniline pool 
projektist lahutatakse, on üldse võimalik projektiga edasi minna.  
Heikki Hõimoja osundas, et IT pool on selle projekti puhul nagu nööp pintsaku küljes, olulisem 
osa on see, et külastaja leitakse ja kuidas teda hoitakse. Einar Alliksaar märkis, et see nööp 
hoiab siiski pintsakuhõlmad kinni. 
Heikki Hõimoja jäi seisukohale, et see pole ainult IT projekt, seda peaks vaatama laiemalt.  

Ede Teinbas andis teada, et Lääne-Harju Koostöökogul on aega projektiga liituda kuni 30. 
juunini.  

OTSUSTATI.  Koostööprojekti planeerimise läbirääkimistega liituda ja tulla projektitaotluse 
kinnitamise juurde tagasi järgmisel üldkoosolekul. 

 

 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Rafael Milerman 
Koosoleku juhataja 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Piia Kärssin 
Protokollija 


