Juhatuse koosoleku protokoll
Vasalemma
Algus 18.00, lõpp 21.00
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Juhatuse koosolekust võtsid osa 7 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Heiki Hõimoja, Natali Käsk,
Priit Raudla, Henry Mang, Heli Raidve, Einar Alliksaar,
Puudusid: Jaanus Saat, Ranno Rüüberg, Kadri Kurm, Kaido-Allan Lainurm, Aila Lainurm, Andrus
Kuiva, Jelena Maljutina
Kutsutud: meetmejuht Ede Teinbas, büroojuht Piia Kärssin
Koosoleku juhataja Rafael Milerman.
Protokollija Piia Kärssin
Päevakord:
1. Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise avalduse menetlemine (MTÜ Hüüru R&C)
2. Keila linn kui Lääne-Harju Koostöökogu võimalik liige. Liikmetasu erisuse küsimus.
3. Ülevaade kavandamisel olevatest koostööprojektidest (muuseumid, toiduprojekt, geopark jt)
ja tegevmeeskonna tegemistest.
4. Osalemine projektis ´Supporting european democracy and active citizenship in digital era´.
(Europe for citizens)
5. Kohapeal algatatud küsimused
Kuna koosolekust võttis osa alla poole juhatuse liikmetest, ei ole vastavalt Lääne-Harju
Koostöökogu põhikirja punktile 7.5 juhatus antud koosolekul otsustusvõimeline. Koosoleku
juhataja tegi ettepaneku, et päevakorras olevad punktid võiks siiski läbi arutada ning otsustamist
vajavad punktid suunatakse elektroonsele hääletusele. Kohal olnud juhatuse liikmed nõustusid
koosoleku juhataja ettepanekuga.
Päevakorrapunkt 1
Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise avalduste menetlemine (MTÜ Hüüru R&C)
MTÜ Hüüru R&C esindaja Mati Leivategija tutvustas organisatsiooni. MTÜ saab 25 aastaseks,
päästetegevusega tegelevad nad juba 20 aastat. 1/3 nende väljakutsetest tuleb Lääne-Harju
valla piirkonnast. Väljakutsete arvu poolest on nad vabariigis lausa kolmandal kohal. Tegelevad
ka ennetustegevusega, käivad laatadel ja üritustel. Mittetulundusühingul on võimalik pakkuda
abi kriisiolukorras (generaator ja supikatel).
Rafael Milerman selgitas, et Hüüru küla Saue vallas ei kuulu tegevusgrupi piirkonda. Liikmed
saavad olla ka piirkonnast väljaspool registreeritud ettevõtted. Toetuse taotlemine ei sõltu
liikmestaatusest, aga jälgima peab, et kasu toetusest peab jääma tegevuspiirkonda.
Otsus liikmeks võtmise kohta suunatakse elektroonsele hääletusele.
Päevakorrapunkt 2
Keila linn kui Lääne-Harju Koostöökogu võimalik liige. Liikmetasu erisuse küsimus.
Rafael Milerman informeeris, et Keila linn on juba olnud kaasatud tegevusgrupi tegemistesse
näiteks Porikuu festivali, Loode-Eesti geopargi jt LHKK algatuste kaudu. Nad on avaldanud ka
soovi liikmeks astuda. Praeguse seisuga ei osutu Keila linn abikõlblikuks piirkonnaks ilmselt ka
uuel perioodil (Põllumajandusfondi vahendeid arvestades). Tekkis arutelu, kas Keila linn oleks
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automaatselt ka juhatuse liige piirkonna esindajana. Tõdeti, et seda siiski mitte, aga linna
esindajal oleks õigus olla juhatuse liikmeks esitatud, kui teistest piirkondadest pole vastavaid
kandideerijaid. Üldkoosolekule võiks teha ettepaneku võtta Keila linn liikmeks ja kehtestada
Keila linnale liikmemaksu erisus.
Päevakorrapunkt 3 Ülevaade kavandamisel olevatest koostööprojektidest (muuseumid,
toiduprojekt, geopark jt) ja tegevmeeskonna tegemistest
Ede Teinbas andis ülevaate kavandamisel olevate koostööprojektide hetkeseisust.
1. Museos Vivos/Elavad muuseumid (LEADER). Partneriteks on Hispaania, Tšehhi,
Rumeenia, Ida-Harju. Projekti eesmärk on muuseumidele/vaatamisväärsustele juurdepääsu
tagamine (tehnilised lahendused), turundus ja võrgustike loomine.
Pärast külaskäiku Hispaania partneri juurde tundus, et tehnilise lahendusega liitumise mõistlikkus
on praegusel hetkel kaheldav, kuna seda pakkuva ettevõtte suutlikkus teenust rahvusvahelisel
tasandil pakkuda vajab veel kinnitamist. Praeguses staadiumis on asjakohane ettevalmistav
projekt (rahastus 100 %), see tugevdaks ka kohapealset muuseumide võrgustikku. Kestus 2020
II poolaasta. Tegevusteks õppereisid Hispaaniasse, Ida-Harjumaale, Lääne-Harjumaale ning
ümarlauad, põhiprojekti tegevustes kokkuleppimine. Kui tundub, et selle projektiga on
otstarbekas edasi minna, siis põhipojekt kestaks arvatavasti 2021-2022.
2. Kohaliku toidu ja väiketootjate projekt (LEADER)
Partneriteks on Roheline Jõemaa, Dedoplistskaro LAG. Periood 2020-2022. Tegevusteks on
väiketootjate vastastikused õppereisid (nt 3 rahvusvahelist, 2 siseriiklikku), tootjate üks-ühele
vahetused (ca 10), ühised turundus- ja teavitustegevused. 04.03 toimus ka kohtumine piirkonna
toidutootjatega, kus oldi väga huvitatud edasisest koostööst.
3. Loode-Eesti geopark
a) Kavas on esitada projektitaotlus KIK-i: Loode-Eesti geopargi arengukava väljatöötamine:
– arengukava koostamise ekspertteenus,
– juhtrühma moodustamine ja selle koosolekud,
– seminarid asjaosalistega - omavalitsused, ettevõtjad, kogukonnad
– arengukava tulemusi tutvustav konverents
– teavitus kohalikus meedias, sotsiaalmeedias, piirkondlikel ja valdkondlikel üritustel
Omavalitsustelt ootame kaasfinantseeringut ja kinnituskirju.
b) LEADER projekt NVK ja KKLM-ga:
- piirkonna looduspärandi väärtustamine ning kohalikele elanikele ja külalistele
tutvustamine (loodusharidus).
4. Erasmus+ sotsiaalne ettevõtlus
Partnerid: Tšehhi, Slovakkia, SoomeTeemad: sotsiaalne ettevõtlus, jätkusuutlik kohalik areng
Tähtaeg: märtsi lõpp. Omafinantseeringut ei ole, projekti finantseeritakse n.ö. lump-sum
summade alusel – õppereisid, üritused, töötasud (koolitajad, tehniline töö). Lõpliku kinnituse
(mandaat) peame saatma märtsi jooksul.
5. Arengukoostöö projekt Gruusiaga
Partner: Kazbegi LAG. Eesmärk: Gruusia (ja Eesti) väikeettevõtjate arendamine: Bränding,
turundamine veebis ja sotsiaalmeedias, ühisturundus
Tegevusteks õppereisid, koolitused ja ekspertide töö. Omafinantseerng on 5%, mis võib tulla ka
osalustasudest.
Ede Teinbas tutvustas kavandatud taotlusvooruga (30.03.-06.04.2020) seotud tegevusi:
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Toimunud on nõustamispäevad piirkonna suuremates keskustes:
– 5.02 Keila teenuspunkti II korruse ruumides, Keila
– 6.02 Paldiski, Rae 38
– 11.02 Laitse Seltsimajas Kaasiku külas.
– 13.02 Padise teenuspunkti ruumides, Padise
– 19.02 Nissi Maarja kiriku kogudusemajas, Riisipere
– 20.02 Vasalemmas Ranna tee 8 III korrusel
Huvi taotlusvooru vastu on olnud suur, kokku 86 nõustamiskontakti (mõned korduvalt, seega
taotluse esitada soovijaid on mõnevõrra vähem). Taotlusvooru teavitused on avaldatud: ajalehes
“Harju Elu” reedel 28.02.2020, LHKK kodulehel, Lääne-Harju valla ajalehes (veebruar), Saue
valla ajalehes (veebruar nr 3), uudiskirja kaudu jagati samuti taotlusvooru infot.
Ede Teinbas märkis ära eelolevad sündmused:
•
•
•
•
•
•
•

Meetmejuht Brüsselis. 9. -11. märts LEADER tuleviku seminar
Ringmajanduse koostööprojekti õppereis Portugali 16. -19. märts
25. märts jõgede projekti kohtumine Kallaste talus
Turvalisuse projekti lõpetavad tegevused (õppereis Tšehhi ja koostöötegevused Saue
noortekeskusega – noorte teadlikkuse tõstmine)
Avatud talude päev 19. juuli (18. juuli)
Porikuu festival - 1. – 31. oktoober
KONKURSS MÄRKA LEADERIT 2.0

Päevakorrapunkt 4
Ede Teinbas tutvustas projekti ´Supporting european democracy and active citizenship in digital
era´. (Europe for citizens)
Kaasatud on 15 partnerit. Projekt on juba alanud, pakuti UK partneri asenduskohta. Tegevusteks
õppereisid, rahvusvahelised ja kohalikud üritused. lump-sum metoodika. Hetkel ootame
juhtpartneri (Hispaania) rakendusasutuse heakskiitu.
Päevakorrapunkt 5
Kohapeal algatatud küsimused
Rafael Milerman edastas info, et vahepeal loobus liikmestaatusest Monterre OÜ seoses ümber
asumisega välismaale.
Juhatuse esimees tegi ettepaneku, et edasi tuleb minna ka tegevusgruppide ühinemise
töögrupiga. Nelja Valla Kogu on samuti loonud ühinemise töögrupi, teemat on arutatud ka
omavahel ja leitud, et optimaalseim variant oleks, kui mõlemad töögrupid kohtuvad kõigepealt
eraldi ja pärast leiab aset ühine koosolek ja arutelu. Neile koosolekutele oleks otstarbekas leida
ühine moderaator. Olemas on juba üks pakkumine.
Juhatuse esimees Rafael Milerman tõstatas ka juhatuse liikme konfidentsiaalsuslepingu teema.
Heli Raidve ütles, et Äriseadustikust tuleneb automaatne ärisaladuse hoidmise kohustus, kuid
MTÜde osas pole tal täpset ülevaadet. Järgmiseks juhatuse koosolekuks lubas Heli Raidve
teha sellest teemast väikese ülevaate.
Rafael Milerman teavitas juhatuse liikmeid ka 2020 aasta LINC konverentsist, mis leiab aset
septembris Tšehhis. Praeguse seisuga osalevad juhatuse esimees ja tegevmeeskond, saaks
osaleda veel üks inimene. Natali Käsk avaldas soovi osaleda.
Rafael Milerman informeeris juhatust, et Valguspere MTÜ esitas 17.02.2020 Põllumajanduse
Registrite ja Informatsiooni Ameti 16.01.2020 otsuse nr 13-212/20/260 peale vaide.
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26.02 esitas PRIA meile ärakuulamise Valguspere MTÜ vaidele ning Lääne-Harju Koostöökogu
saatis 4.03. PRIAle sellekohase vastuse. Vastavad dokumendid on saadetud ka kõigile
juhatuse liikmetele tutvumiseks. (Märkus: Henry Mang LHKK juhatuse liikmena on samal ajal ka
Valguspere MTÜ juhatuse liige).
Valguspere MTÜ palus oma vaides muuhulgas mitte kinnitada rakenduskava muudatus, et
Valguspere MTÜ-e oleksid tagatud vahendid vaide rahuldamise korral (ehk paluti PRIA-l jätta
kinnitamata Lääne-Harju Koostöökogu ettepanek meetmele nr 3 „Loode-Eesti meede“
ettenähtud raha ülekandmiseks mistahes muusse meetmesse või tegevusse ning jätta meetme
3 vahendite osas 2020 aasta rakenduskava muudatus kinnitamata).
28.02 lükkas PRIA tagasi meie rakenduskava, kuigi Lääne-Harju Koostöökogu arvates
õiguslikku alust sellel tagasilükkamisel pole.
Heli Raidve sõnas, et me ei vaidlusta loomulikult seda, et taotleja võib esitada vaide. Probleem
käesoleva juhtumi puhul on rakenduskavas, mille üldkoosolek on kinnitanud ning mille alusel on
taotlusvoor välja kuulutatud, aga rakenduskava muudatus on PRIA poolt tagasi lükatud.
Rafael Milerman täpsustas, et enam ei kehti ka eelmine rakenduskava (üldkoosolek on vastu
võtnud uue), seega meil pole kehtivat PRIA poolt kinnitatud rakenduskava. Hetkel on meetmes
4 olemas 140 000 EUR, siia lisanduvad veel mõned jäägid lõpetatud või mitte käiku läinud
projektidest, mis tagavad selle, et Valguspere MTÜ jaoks oleks nende poolt nõutav summa
tagatud. Meetme 4 koostööprojekte pole võimalik ellu viia enne kui projektid kinnitatakse nt
järgmisel üldkoosolekul.
Henry Mang kinnitas, et nad ei tahtnud loomulikult ohtu seada terve taotlusvooru toimimist, see
polnud nende eesmärk.
Arutelul leiti, et üheks lahenduseks on saata PRIAsse Lääne-Harju Koostöökogu ja Valguspere
MTÜ ühispöördumine, kus mõlemad kinnitavad soovi esitatud rakenduskava muudatus
kinnitada, kuna kuni vaideotsuse saabumiseni PRIAlt on need vahendid Lääne-Harju
Koostöökogul olemas, et vajadusel suunata tagasi Loode-Eesti meetmesse üldkoosoleku
otsusega. Selle pöördumise taustal saaks PRIA rakenduskava muudatuse heaks kiita.
Arutati ka, et taotlejate huve silmas pidades tuleks hiljemalt 13.03 taotlusvoor tühistada, juhul
kui PRIA pole meie rakenduskava selleks ajaks kinnitanud.

(allkirjastatud digitaalselt)
Rafael Milerman
Juhatuse esimees

(allkirjastatud digitaalselt)
Piia Kärssin
Protokolli koostaja
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