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Üldkoosoleku protokoll 
 
Padise klooster, Lääne-Harju vald      18.06.2020 nr 2 
 
Algus kell 18.30, lõpp kell 20.45 
 
Üldkoosolekust võttis osa 24 liiget, 2 Lääne-Harju Koostöökogu töötajat, 7 külalist. 
 
Osavõtjate nimekiri on lisatud protokollile. 
 
Koosoleku juhataja: Rafael Milerman 
Protokollija: Ede Teinbas 
 
Päevakord: 
 

1. Lääne-Harju Koostöökogu 2019 a majandusaasta aruande kinnitamine 
2. Koostööprojektide kinnitamine 
3. Keila linna liikmelisus ja liikmemaks 
4. Informatsioon ja kohal algatatud teemad 

 
Päevakord kinnitati: 24 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud. 
 
Päevakorrapunkt 1 
 
Lääne-Harju Koostöökogu 2019 a majandusaasta aruande kinnitamine 
 
Piia Kärssin tutvustas majandusaasta aruannet ja koostöökogu üldist rahalist seisu. Igal aastal 
on administreerimiskuludes olnud pisut jääke, seega on kogutud väike varu üleminekuperioodiks. 
Taotlusvoorudega on hetkel hõlmatud peaaegu kogu strateegia eelarve, jääk on ca 13 000 eurot, 
lisaks tagasilaekumised eelmistest perioodidest ca 30 000 eurot.  
 
Piia andis ülevaate majandusaasta tegevusaruande kohta. Toimus kaks taotlusvooru ja sellega 
seotud tutvustusüritused, millel osales ca 100 inimest. Oli 379 nõustamist, neist osad korduvad. 
Taotlusvoorudes esitati aasta jooksul kokku 41 projektitoetuse taotlust, millest 2 taotlust jäid 
hindamata (taotlused ei vastanud nõuetele). Hindamiskomisjonid koostasid mõlemas voorus 
paremusjärjestused ning LHKK juhatus ja üldkoosolek kiitsid heaks kokku 20 projektitoetuse 
taotlust kogusummas 582 551 €  
 
Olulisemad elavdamissündmused aastal 2019 olid:  
• 06. märts 2019 Lääne-Harjumaa kogukondade inspiratsiooniõhtu Keila-Joa lossis 
• 20. märts 2019 Avatud talude päeva tutvustav piirkondlik infopäev.  
• 30. mai ja 6. juuni 2019 Äriplaani koostamise koolitus.  
• 21. juuli 2019 Avatud talude päev. Lääne-Harjumaalt osales 12 talu.  
 
Palju tegevusi toimus koostööprojektide raames, toome välja mõned olulisimad: 

• Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused: inspiratsiooniväljasõit Vormsi saarele ja 
Harjumaa Aasta tegija 2019 

• Local Security/Kohalik turvalisus: III Konverents "TURVALINE KOGUKOND": 
TURVALISUS ALGAB KODUST), õppereis Soome  

• 5*Nature/5 tärni loodus: õppereisid Soome ja Hispaaniasse, Loode-Eesti toidukaart, 
geoparkide külastused: Vooremaa, Saaremaa, Ida-Viru 

• Ringmajandus maapiirkonnas/Circular economy in the countryside. Global Eco – Inno 
Eco: õppereisid Itaaliasse ja Lätti, koolitussari “Ringmajanduse kasu väikeettevõtjale” 

• Loode-Eesti piirkonna ühisturundus II: https://www.porikuu.ee/ 

https://www.porikuu.ee/
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• Veeturismi arendamine/Water development: avaseminar Lätis ja avakohtumine Puunas 
 
Revisjonikomisjoni esimehena võttis sõna Raul Põdersalu. Ta tutvustas revisjonikomisjoni 
tööprotsessi ja ülesannete jaotust: Kalle Ollema kontrollis numbrilist poolt, Risto Seppam 
tegevuse ja teavitamise poolt, Raul Põdersalu koondas info ja suhtles tegevmeeskonnaga. 
Revisjonikomisjoni hinnangul on tegevmeeskond ja juhatus teinud head tööd, koostöökogu 
tegevus on õiguspärane ja piirkonnale kasulik. Kriitikat sai LHKK koduleht, sellelt on infot raske 
leida, nt sündmuste kokkuvõtted või töökoosolekute protokollid on kajastatud eri kohtades, 
kodulehe ülesehitus ei ole lihtne ja loogiline. Võiks kodulehe arendada selliseks, et saaks seal 
infot paremini esitada ja leida. 
 
Rafael Milerman andis juhatuse vastulause, et nõustub revisjonikomisjoni märkusega kodulehe 
osas, aga ilmselt ei ole perioodi lõpul, eriti arvestades võimalikku liitumist Nelja Valla Koguga, 
mõistlik uut kodulehte teha.  
 
Üldkoosoleku liikmed küsisid, mis on olnud liitumisläbirääkimiste ajendiks, kes on selleks 
avaldanud soovi, kas on vajadus. Rafael Milerman vastas, et üldkoosolek on andnud juhatusele 
ülesande moodustada ühinemisläbirääkimiste töörühm. Sama on teinud Nelja Valla Kogu. 
Ühinemisotsused teevad üldkoosolekud töörühma sisendi alusel. Toimus arutelu võimaliku 
ühinemise plusside ja miinuste teemal. 
 
Ettepanek hääletusele: kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2018 a majandusaasta aruanne. 
 
OTSUSTATI: 23 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
1.1 kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2019 a majandusaasta aruanne. 
 
Päevakorrapunkt 2 
Koostööprojektid kinnitamine 
 
Ede Teinbas tutvustas rahvusvahelist koostööprojekti ettevalmistava projekti “Elavad 
muuseumid” ettepanekut: 

• Ettevalmistav projekt 
• Kestus 01.08.2020-30.06.2021  
• Partnerid: Hispaania, Tšehhi, Ida-Harju 
• Eesmärk: muuseumidele/vaatamisväärsustele juurdepääsu tehniliste lahenduste ja 

ekspositsiooniga tutvumine + võrgustiku arendamine 
• Tegevused: õppereisid Hispaaniasse, Tšehhi, Ida-Harjumaale + arutelud 
• Eelarve 13 000, toetus 100 % 

 
Projektide taotlused on ka kodulehel tutvumiseks olemas.  
 
Hispaanias on selle projektiga liitunud juba suurem piirkond. Jaanuaris käis Ede ka kohapeal 
tutvumas võimalike lahendustega, selle tulemusena jõuti järeldusele, et meie piirkonna 
muuseumid võiksid koos tutvuda selle lahendusega kohapeal. Seeläbi luuakse eeldused 
võrgustumiseks, millest võib sündida uusi ideid ja võimalusi 
 
Ede tutvustas lähemalt ka projekti tegevusi, 2 rahvusvahelist õppereisi ja üks siseriiklik mille 
käigus on võimalik koguda ka ideid eksponeerimiseks, oma muuseumi arendamiseks.  
 
Tehti ettepanek, et õppereisidele tuleks kaasa võtta ka tehnilise lahenduse ekspert. Rafael 
selgitas, et Ida-Harju Koostöökogu esindaja on IT teemadega rohkem kursis.  
Esitati küsimus, kui palju see pakett ühele muuseumile maksma läheks? Hispaania pakkumine 
oli toona ca 3000 eurot ühe muuseumi kohta. 
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Ettepanek: kinnitada piiriülest koostööprojekti ettevalmistav projekt Elavad Muuseumid (Living 
Museums) eelarvega 13 000 eurot 
 
OTSUSTATI: 24 poolthäält, 0 vastu ja 0 erapooletu 
2.1 kinnitada rahvusvaheline koostööprojekt “Elavad Muuseumid” kogueelarvega 13 000 
eurot. 
 
Ede Teinbas tutvustas rahvusvahelise koostööprojekti „Loode-Eesti tähed - teaduse, toidu ja 
turismi arendamine“ ettepanekut. 
 
Ede Teinbas tutvustas projekti eellugu, projekti partneritega tutvuti Austria õppereisil eelmisel 
aastal. 
 

• Kolmeosaline projekt 
– Teadus/haridus 
– Turism/vaba aeg 
– Kohalik toit 

• Eesmärk: piirkonna kolme valdkonna sidus arendamine (multifondide ettevalmistus) 
• Partnerid Wales, Austria, Leedu 
• Kestus: 01.08.2020-31.12.2022  
• Tegevused: 

– Õppereisid 
– Öötaeva Akadeemia piirkonna gümnaasiumiastmele ja kosmosekoolide teema 
– Oh sa pime! – videviku/öö/koidu turismi- ja vaba aja veetmise teenuste 

koondamine ja turundamine 
– Maitse järgi – kohaliku toidu turundamine teles ja sotsiaalmeedias 

• Eelarve: 76 344, toetus 68 700,60 eurot  
 
Pakuti välja, et kohalikku toitu tuleks seostada ka piirkonna ajaloolise taustaga. Ede selgitas, et 
kindlasti on toit ja turism omavahel tihedalt seotud ja kindlasti ongi plaanis teha nii tele- kui 
reklaamvõtteid piirkonna ajaloolistes ja/või looduslikult kaunites kohtades. 
 
Esitati küsimus, kas projeki piirkonnaks on Lääne-Harjumaa või Loode-Eesti. Ede selgitas, et 
keskendume pigem oma piirkonnale, aga ei välista väljastpoolt piirkonda osalejaid, sest see on 
meie paketile täienduseks. Naaberpiirkonnad ei ole ametlikeks parteriteks, aga teeme kindlasti 
koostööd projekti elluviimisel. 

 
Ettepanek: kinnitada koostööprojekt Loode-Eesti tähed - teaduse, toidu ja turismi arendamine 
(Dark Sky International – Argo Navis – Follow the Stars) eelarvega 76 344 eurot 
 
OTSUSTATI: 24 poolthäält, 0 vastu ja 0 erapooletu 
3.2 kinnitada rahvusvaheline koostööprojekt “Loode-Eesti tähed – teaduse, toidu ja turismi 
arendamine kogueelarvega 24 300 eurot. 
 
Päevakorrapunkt 3 
Keila linna liikmelisus ja liikmemaks 
 
Rafael selgitas, et Keila linn tundis huvi LHKK liikmelisuse vastu, sest tahavad ka piirkonnas 
toimuva osas kaasa rääkida, olla ühtses inforuumis, arendada ühiselt Loode-Eesti 
turismipiirkonda ja rääkida kaasa aruteludes linna-Leader teemadel.  
 
Mõned liikmed meenutasid, et omavalitsusreformi ajal lükkas Keila linn on vallaga 
liitumisettepanekud tagasi, seega on praegune koostöösoov mõneti üllatav. Oli arvamusi, et Keila 
linn võiks maksta samalaadset liikmemaksu nagu teised omavalitsused.  
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Ede ja Rafael selgitasid, et kuna Keila linn ega selle ettevõtjad ja vabaühendused ei saa LEADER 
toetusi taotleda, oleks sama määra alusel liikmemaksu tasumine ilmselt ebaõiglane. 
 
Jätkus arutelu teemal, kui suur siiski võiks olla liikmetasu, kas see ei võiks olla suurem kui 19 
eurot ning et kas seda ei võiks maksta vabatahtliku annetusena. Koostöökogul ei ole aga praegu 
toetajaliikme staatuse võimalust. 
 
Arutleti, kas Keila liikmelisus ei lahendaks probleemi, kui nt Saue vald peaks LHKK-st lahkuma, 
et oleks tagatud kahe omavalitsuse nõue. Rafael selgitas, et kahjuks nii see ei ole, kuna Keila 
linn ei ole abikõlblik piirkond LEADER määruse mõistes. 
 
Juhatuse liikmed tuletasid meelde, et Keila linn saab liitumisega vaid ühe hääle üldkoosolekul. 
Juhatusse nad kandideerida ei saa. Samas võib koostöökogu piirkonnale Keila linna liikmelisus 
anda ka uusi võimalusi. Rafael tõi sisse näited, milleks võivad olla kohaliku toidu turg Keilas või 
piirkonna turismiinfopunkt, on teisigi võimalikke koostöölahendusi. 
 
Arutleti, kas Keila ei võiks panustada koostööprojektidesse, s.h. rahaliselt. Ede tõi välja, et 
tegelikult nii juba ongi, Keila linn on koostööprojektidesse juba panustanud (nt Porikuu ja Loode-
Eesti geopargi arendamisse). 
 
Tunnustati Keila linna koostöötahet ja tehti isegi ettepanek anda neile aasta aega 
liikmemaksuvabastust. Ede Teinbas tõi välja, et meil on liikmeid, ettevõtjaid, MTÜsid, kes on 
registreeritud teise omavalitsusse, see oleks nende suhtes ebaõiglane, sest peavad tasuma 
liikmemaksu. 
 
Lõpuks otsustati arutelu kokku võtta ja hääletada, kuna absoluutset konsensust ei saavutata. 
 
Ettepanek: kehtestada Keila linnale Lääne-Harju Koostöökogu liikmena sama suur liikmemaks 
kui tavaliikmetele (19 eurot) 
 
OTSUSTATI: 19 poolthäält, 1 vastu , 4 erapooletut 
3.1 kehtestada Keila linna liikmemaksuks tavaliikme liikmemaks (19 eurot) 
 
Sellega ei ole Keila linn veel koostöökogusse vastu võetud, sellekohase otsuse peab tegema 
juhatus. 
 
Päevakorrapunkt 4 
Informatsioon ja kohal algatatud teemad 
 
2020 taotlusvoor 
Ede Teinbas tutvustas selle aasta taotlusvooru (30.03 – 06.04.2020) käiku ja tulemusi: 
Kokku esitati  e-PRIA keskkonnas selles taotlusvoorus 29 projektitaotlust, millega sooviti 
piirkonda investeerida üle 3,4 miljoni euro, selleks taotleti Leader meetmest rahastust 1,1 miljoni 
euro ulatuses. Kahe meetme eelarve maht oli kokku 476 085 eurot. Tehnilistele nõuetele vastas 
ja sisulisele hindamisele suunati 25 taotlust, 4 projektitaotlust ei vastanud tehnilistele nõuetele. 
Lääne-Harju Koostöökogu juhatus kinnitas 03.06.2020 toimunud koosolekul LHKK 
hindamiskomisjonide ettepaneku ja 04.06.2020 esitas LHKK paremusjärjestuse 
PRIAle. Meetmes 1.2 Tooted ja teenused mahuga 341 312,03 eurot sai toetust 14 projekti, 1 
nendest osaliselt. Meetmes 2.2 Elukeskkond mahuga 134 773,96  eurot sai toetust 5 projekti, 
eelarve jääk 13 533.54 eurot kanti edasi järgmistesse taotlusvoorudesse. 
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Paluti tutvustada heakskiidetud projekte, Ede Teinbas näitas heakskiidetud projektide loetelu 
Koostöökogu kodulehel: https://vomentaga.ee/uudised/laane-harju-koostookogu-esitas-priale-
2020-aasta-kevadise-taotlusvooru-paremusjarjestuse 
 
Loode-Eesti koostööprojekt ja veebileht 
Projektijuht Elisabet Mast tutvustas Loode-Eesti koostööprojekti, mida LHKK viib ellu koostöös 
NVK-ja ja KKLM-ga, kuna see on külastajate jaoks loogiline turismipiirkond. Ühe tulemusena on 
valminud Loode-Eesti veebileht www.loode-eesti.ee, mida Elisabet näitas ja kutsus üles sinna 
infot sisestama, samuti andma üles sündmusi Porikuu festivalile. 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Rafael Milerman 
Koosoleku juhataja 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Ede Teinbas 
Protokollija 
 
 
Lisad: 
Koosolekul osalejate nimekiri 
LHKK 2019. a majandusaasta aruanne 
Audiitori aruanne 
Revisjonikomisjoni aruanne 
Piiriülest koostööprojekti ettevalmistava projekti “Elavad muuseumid” taotlus 
Rahvusvahelise koostööprojekti „Loode-Eesti tähed - teaduse, toidu ja turismi arendamine“ 
taotlus 
 


