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3. Ülevaade Lääne-Harju Koostöökogu ja Nelja Valla Kogu liitumistöörühma kohtumisest 

4. Informatsioon ja kohapeal algatatud teemad 

 
Päevakorrapunkt 1 
2020. aasta LHKK majandusaasta, LHKK revisjonikomisjoni ja audiitori aruande ülevaate 
kinnitamine 
 
Piia Kärssin andis ülevaate 2020. aastast ja tutvustas 2020. aasta majandusaasta aruannet ja 
tegevuskulusid. Audiitor on oma aruandes edastanud, et „Ülevaatuse põhjal ei saanud me 
teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita 
kõigis olulistes osades õiglaselt Lääne-Harju Koostöökogu finantsseisundit seisuga 31.12.2020 
ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti 
finantsaruandluse standardiga“. Revisjon on oma aruandes edastanud, et ühingu vahendeid on 
kasutatud sihtotstarbeliselt ja aruandlus on korrektne. Revisjon ei tuvastanud asjaolusid, mis 
viitaksid raamatupidamise aruandluse mitte tõepärasusele 
Rafael Milerman tutvustas revisjonikomisjoni ettepanekuid. Revisjonikomisjon tegi ettepaneku 
korraldada LHKK liikmete hulgas küsitlus selgitamaks välja, millist üldkoosoleku formaati LHKK 
liikmed ootaksid või millisel ajal see peaks toimuma, et huvi üldkoosolekul osalemise vastu 
tõuseks. Küsitlus on plaanis läbi viia lähiajal. Revisjon palus täpsustada ka elektrooniliste 
koosolekute läbiviimise üksikasju ning liikmemaksude tasumist ning seda, kuidas on COVID-19 
pandeemiast lähtuvalt on planeeritud ellu viia koostööprojektide tegevusi. Eliko Kõiv selgitas, et 
paljude koostööprojektide osas on aega tegevusi ellu viia kuni 31. detsembrini 2022.  
 
Ettepanek hääletusele: Lääne-Harju Koostöökogu 2020. aasta majandusaasta aruande 
kinnitamine. 
27 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud 
 
1.1 OTSUSTATI:  
Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2020. aasta majandusaasta aruanne 
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Päevakorrapunkt 2 
Koostööprojekti kinnitamine 
Eliko Kõiv tutvustas koostööprojekti, millel puudub veel kutsuv nimetus. Selle projektiga võtab 
tegevusgrupp endale administreerimise koormuse, olles ise projekti põhitaotleja, samas 
rahastades projekti kaudu erinevaid alamprojekte. Projekti koostööpartneriks on Saarte 
Koostöökogu, kel on juba varasemast kogemus sarnase projekti elluviimisest.  LHKK toimib 
"vihmavarjuna", vastutades tegevuste abikõlblikkuse, rahastuse ning aruandluse eest PRIAga. 
Toetuse saaja (MTÜ, sõpruskond, võrgustik, ettevõte, eraisik, 12.-19. aastased noored koos 
mentoriga) ülesanne on lubatud tegevuste ellu viimine. Investeeringuid selle koostööprojekti 
raames ei toetata. Taotlemine võimalik mitu korda aastas, iga kahe kuu tagant. Taotlust saab 
esitada ja tegevuste elluviimise aeg peab jääma vahemikku august 2021 - oktoober 2022 või kuni 
toetuseelarve (36 984 eur) täitumiseni. Omaosalus 10%, noorteprojektide puhul omaosalust ei 
ole (selle kulu kannab LHKK omavahenditest). Eesmärgiks on toetada uute mõtete, ideede ja 
algatuste elluviimist, mis rikastavad Loode-Eesti kultuuri-, spordi- ja külaelu omanäoliste 
sündmuste ja tegevustega. Menti.com kaasabil hääletati veel projekti nimetuse üle. Kõige rohkem 
toetushääli kogus loosung „Puhume purjesse“.  

Ettepanek hääletusele: kinnitada siseriiklik koostööprojekt “Kogukondade ühtsuse ja koostöö 
arendamine läbi uudsete tegevuste/sündmuste“  eelarvega 44 444 eurot, toetus 39 999.60 eurot  

26 poolthäält, 1 ei hääletanud, vastu ja erapooletuid ei olnud 

OTSUSTATI: Kinnitada siseriiklik koostööprojekt “Kogukondade ühtsuse ja koostöö 
arendamine läbi uudsete tegevuste/sündmuste eelarvega 44 444 eurot, toetus 39 999.60 
eurot 

 

Päevakorrapunkt 3  

Ülevaade Lääne-Harju Koostöökogu ja Nelja Valla Kogu liitumistöörühma kohtumisest 

Rafael Milerman tõi alustuseks välja, et haldusreform tõi üldse tegevusgruppide liitumise arutelu 
lauale. Praeguseks on Maaeluministeeriumi poolt edastatud informatsioon, et uuel strateegia 
perioodil peab kohalikku tegevusgruppi kuuluma vähemalt kaks omavalitust ja omavalitsus võib 
kuuluda mitmesse tegevusgruppi, LHKK puhul siis nt Saue vald kuulub mõlemasse 
tegevusgruppi. 23.05.2019 tegi üldkoosolek otsuse nr 5.1 - juhatusel moodustada töörühm 
tegevusgruppide võimalike liitumiste teema aruteluks. Töörühm moodustati ja toimunud on üks 
koosolek eelmise aasta augustis ja ühine kohtumine NVK töörühmaga märtsi alguses virtuaalselt. 
Rafael tegi kokkuvõtte kahe tegevusgrupi liitumise töörühmade virtuaalsest kohtumisest. 
Kohtumisel arutleti ühinemise positiivsete ja negatiivsete mõjude üle. Positiivsete mõjude osas 
toodi esile tugevamat organisatsiooni, meeskonna spetsialiseerumise võimalust, tugevamaks 
partneriks olemist ja kooskõla omavalitsuste piiridega. Negatiivsete mõjude osas võimalik eelarve 
kahanemine, identiteedi kadumine, kaob ülevaade tervest piirkonnast, võimalik reesuskonflikt. 
Hetkeseisuga pole Maaeluministeeriumilt kindlat teavet selle kohta, kas tegevusgruppide 
liitumisel kahaneb tegevusgruppide summaarne eelarve. Töögruppide ühine nägemus on, et sel 
juhul organisatsiooni tõhusus ei kaalu üles eelarvelise kaotuse suurust. Edasiminekuks on 
erinevad teed. Esiteks koostada ühine strateegia, mida on võimalik ümber vormistada ka kaheks 
eraldi strateegiaks. Kui siiski otsustatakse ühist strateegiat mitte koostada, saab kaaluda 
strateegiatesse kahe tegevusgrupi ühisosa kirjeldava peatüki lisamist. Kolmanda võimalusena on 
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ka koostöö kolme tegevusgrupi vahel, lisaks Nelja Valla Kogule ka Kodukant Läänemaa. Juuni 
üldkoosolek peaks tegema otsuse, kas teha ühine strateegia või mitte, sest hiljemalt 2021. aastal 
tuleb alustada uue perioodi strateegia koostamisega. Toimus arutelu liitumise üle. Raul 
Rosenberg rõhutas, et praeguste piiride puhul tunnetame palju paremini piirkondlikke vajadusi ja 
toimib sotsiaalne kontroll, mis oli üldse LEADER tegevusgruppide loomisel oluliseks väärtuseks. 
Annika Laats täiendas, et liitumisel võib kaduda identiteet ja väheneda rohujuure tasandi roll. 
Marje Suharov tõi välja, et suure piirkonna võrdseks kohtlemiseks on vaja palju erinevaid 
meetmeid, mis teevad strateegia ülesehituse keeruliseks. Einar Alliksaar märkis ära võimaluse 
koostada NVK-ga sama struktuuriga strateegia, et kui tõesti peaks tekkima vajadus liitumiseks, 
oleks see strateegiate liitmisel lihtsamini teostatav. Raul Rosenberg tõi välja, et tegevusgrupile 
pole võimalik ühinemist peale sundida, oleme MTÜ ja liikmed on need, kes otsustavad. Kaido-
Allan Lainurm tõi esile märksõnad, mis peavad LHKK jaoks oluliseks jääma – identiteet, otsused 
kohalikule elanikule lähemal ja läbipaistvus. Ühinemine neid ei soosi. Virtuaalses keskkonnas 
küsiti ka koosolekul osalenud liikmete meelsust liitumise osas. Küsimus 1: Kui palju tahad, et 
LHKK ja NVK ühineksid? Vastuste põhjal tuli kokku 3.2 kümne punkti skaalal. Küsimus 2 Kui palju 
tahad, et LHKK ja NVK ühineksid ja rahaline kaotus ei ole enam probleemiks? Vastuste põhjal 
tuli 3.7 kümne punkti skaalal. Einar Alliksaar tõi välja, et Saue valla poolt ilmselt jõumeetodit ehk 
tegevusgrupist lahkumist ei rakendata, seega võib ka öelda, et rohkem arutelusid sel teemal 
pidada pole vaja. Lõpetuseks nenditi, et hea piirkondliku arengukava saamiseks ei pea tingimata 
tegevusgruppe liitma, pigem panustama mõistlikule koostööle. Rafael Milerman võttis kokku, et 
juhatus arutab teemat veel järgmisel juhatuse koosolekul, mis loodetavasti toimub juba silmast 
silma, mitte virtuaalselt. 

Päevakorrapunkt 4  

Informatsioon ja kohal algatatud küsimused. 

Rafel Milerman tutvustas edasisi tegevusplaane. LEADER tegevusgrupid saavad 
üleminekuaastateks (2021-2022)  juurde lisavahendeid (ligi 30 miljonit eurot), võimalik on läbi viia 
taotlusvoore ja valmistada ette uut strateegiat. Samuti on COVID-19 pandeemia taastekavast 
planeeritud lisavahendeid ca 4,6 miljonit, mis on mõeldud ettevõtluse turgutamiseks ning mida 
jaotatakse LEADER tegevusgruppide kaudu. Aprillist maini on kavas strateegia uuendamine 
seoses üleminekuperioodiga. Vana strateegiat tuleb kohendada, et sel ja järgmisel aastal läbi viia 
taotlusvoore. Juuni üldkoosolekuks valmistatakse ette kehtivuse lõppenud strateegia 
uuendamise kava.  

Hetkeseisuga on tulemas ka avatud talude päev 24. ja 25. juuli, mille korraldusega tegeleb Piia. 
Porikuu festival on planeeritud 1.-31. oktoober. Ning loodetavasti on võimalik selle aasta sügisel 
avada taotlusvoor.  Kindlasti jätkuvad ka võimaluste piires kõikide koostööprojektide tegevused. 

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


