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Üldkoosoleku protokoll 
 
Ellamaa Külaarenduskeskus       12.10.2021 nr 3 
 
Algus kell 19.10, lõpp kell 19.55 
 
Üldkoosolekust võttis osa 14 liiget, 3 Lääne-Harju Koostöökogu töötajat ja 1 külalist. 
 
Osavõtjate nimekiri lisatud protokollile. 
 
Koosoleku juhataja Rafael Milerman. 
Protokollija Eliko Kõiv 
 
Päevakord: 
 

1. Koostööprojekt “Harjumaa tegevusgruppide ühistegevused II” 
2. Lääne-Harju Koostöökogu 2021. aasta rakenduskava muutmine. 
3. Lääne-Harju Koostöökogu 2022. aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava 

kinnitamine. 
4. Lääne-Harju Koostöökogu 2021. ja 2022. majandusaasta aruande ülevaatamiseks 

audiitori kinnitamine. 
 
Alustuseks tutvustas juhatuse esimees Rafael Milerman 09.06.2021 toimunud üldkoosoleku 
otsuste täitmise kokkuvõtet.   
Otsus 1.1 - Kutsuda tagasi Lääne-Harju valla esindaja juhatuses - Jaanus Saat ja valida uueks 
Lääne-Harju valla esindajaks juhatuses – Asso Nettan. Vastavad toimingud äriregistris ja 
kodulehel on tehtud ja Asso Nettan aktiivse liikmena kuulub riigihankekomisjoni koosseisu. 
Otsus 2.1  –  Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu strateegia 2014-2020 muudatused. 
Maaeluministeerium on Lääne-Harju Koostöökogu strateegia muudatused heaks kiitnud 
 
 
 
Päevakorrapunkt 1 
Koostööprojekt “Harjumaa LEADER tegevusgruppide ühistegevused II” 
 
Eliko Kõiv teatas et siseriiklik koostööprojekt Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused on 
läbi, viimane seminar oli Lääne-Harjumaal, kus arutati jätkuprojekti võimalusi ja otsustati, et 
jätkatakse HEAK Harjumaa Aasta Tegija tunnustusüritusesse panustamist ja 2022. aasta sügisel 
korraldatakse Harjumaal ettevõtetele koostööpäev, et ettevõtted saaksid tugevdada 
olemasolevaid koostöövõrgustikke, luua uusi ja osaleda uuenduslikes töötubades. 
Projekti eelarve iga tegevusgrupi kohta on 5 000 eurot ja sama summaga osalevad ka Nelja Valla 
Kogu, Ida-Harju Koostöökoda ning Põhja-Harju Koostöökogu. 
 
Ettepanek: Kinnitada siseriiklik koostööprojekt “Harjumaa LEADER tegevusgruppide 
ühistegevused II” eelarvega 5 000 eurot. 
 
OTSUSTATI: 14 poolt häält, 0 vastu häält, 0 erapooletut 
1.1. Kinnitada siseriiklik koostööprojekt “Harjumaa LEADER tegevusgruppide 
ühistegevused II” eelarvega 5 000 eurot. 
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Päevakorrapunkt 2 
Lääne-Harju Koostöökogu 2021. aasta rakenduskava muutmine. 
 
Eliko Kõiv tutvustas 2021. rakenduskava muudatust. Meetmete eelarvesse on projektist 
(alammeetmest 1.2 Tooted ja teenused) tagasi laekunud 18 095,74 eurot, millest 5 000 eurot 
tõsta Meetmesse 4 “Leader tegevusgruppide vaheline koostöö“, et ellu viia siseriiklikku 
koostööprojekti „Harjumaa LEADER tegevusgruppide ühistegevused II”  
Lisaks avatakse Meede 5 - Covid-19 kriisi mõjude leevendamise meede ettevõtluse taastumise 
edendamiseks Lääne-Harju Koostöökogu piirkonnas summas 153 943,37 eurot.  Rafael 
Milerman tutvustas uusi meetmejuhte Ellin Sarapsoni ja Marianne Adsonit, kes on meetmelehe 
välja töötanud ja valmis toetuse taotlejaid nõustama.  
Ellin Sarapson andis teada, et meede on üsna sarnane alameetmele 1.2 Tooted ja teenused (nt 
KOV ei saa toetust taodelda). Taotlejal on kohustus põhjendada, millised on  Covid-19 kriisi 
negatiivsed mõjutused olnud ja kuidas järgnevate tegevusega/investeeringutega neid leevendab 
või tulevikus neid mõjusid ära hoiab. Meelis Kolk uuris, millal meetme tingimused avalikuks 
saavad. Rafael Milerman teatas, et koosolekule järgneval päeval pannakse materjalid kodulehele 
üles. Meelis uuris lisaks, et millal saab taotlust sisestada e-pria keskkonda? Taotlust saab 
sisestada väljakuulutatud taotlusvooru ajal ehk 15.novembrist 2021 kuni 22.novembrini 2021.a. 
Hannes Ojangu esitas küsimuse, et tingimusi oleme küll varem arutanud, aga kas midagi on 
põhjalikumalt muudetud või täpsustatud vahepeal? Rafael kinnitas, et meetmelehe 
väljatöötamisel on lähtutud muudetud strateegiast ning kõik vajalik info on meetmelehel kirjas, 
midagi põhimõttelist ei ole muutunud. Meelis Kolk tundis huvi, et kas toetuse taotlemisel on 
käibemaksuga või käibemaksuta summad? Rafael Milerman seletas, et kui isik ei ole 
käibemaksukohustuslane, siis käibemaks projekti kuludelt loetakse abikõlblikuks. Kui isik on aga 
käibemaksukohustuslane on tegemist mitteabikõlbliku kuluga. 
 
Ettepanek: Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2021.a. muudetud rakenduskava. 
 
OTSUSTATI: 14 poolt häält, 0 vastu häält, 0 erapooletut 
2.1. Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2021.a muudetud rakenduskava. 
 
 
Päevakorrapunkt 3 
Lääne-Harju Koostöökogu 2022. aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava kinnitamine. 
 
Eliko Kõiv andis ülevaate tegevusgrupi ja toetusmeetmete summade jagunemisest, mis 
tulenevad Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 alusel „Kohaliku tegevusgrupi 
toetuse ja LEADER-projektitoetuse eelarve suurendamine üleminekuperioodiks määratud 
vahenditest aastateks 2021-2022“. 
Iga-aastase eelarve koostamisel on arvestatud strateegias määratud osakaalu, seisuga 
01.10.2021 on tegevusgrupi eelarve täitmine 48,4%. 2022.a eelarves on mõned kuluread 
suuremad kui 2021.aastal näitaks tuleb suurem Lääne-Harju Koostöökogu kodulehe uuendus. 
2022. aastal lõppeb väga palju rahvusvahelisi koostööprojekte ja oodata on palju õppereise, mis 
on 1,5 aastat pausil olnud. Seetõttu on ka tegevusgrupi projektide sihtotstarbeline toetus PRIA-lt 
ka suurem kui varasematel aastatel. Hannes Ojang tundis muret, et kas saame sellega hakkama? 
Eliko Kõiv kinnitas, et tuleb saada, sest kokkulepped on sõlmitud ja kohustused võetud. Rafael 
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Milerman selgitas, et koostööprojektide eelarve maht, mis jääb tegemata, laekub tagasi 
meetmesse st ära ei kao midagi ja trahvi selle eest ei saa. 
Järgmise aasta eelarvesse on planeeritud palgakulu tõus ja sellega seonduvalt ka kaudsete 
abikõlblike kulude tõus. Büroojuhi ja koostööprojektide koordinaatori palk on alates 01.oktoobrist 
2021.a 1 800 eurot (bruto). Rafael Milerman selgitas, et juhatuse esimehe koormus on 
suurenenud ja tasu on kaudselt seotud ka büroojuhi töötasuga, mille tõusu juhatus kinnitas 
viimasel koosolekul. Heli Raidve andis üldkoosolekule juhatuselt sõnumi, et juhatuse esimehe 
tööga ollakse rahul ning ettepanek on tõsta juhatuse esimehe tasu 1000 euroni kuus. 
 
Ettepanek: Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimehe tasuks alates 01.novembrist 
2021.a 1 000 eurot (bruto) kuus. 
 
OTSUSTATI: 13 poolt häält, 0 vastu häält, 0 erapooletut  
Rafael Milerman taandas end hääletuselt 
3.1. Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimehe tasuks alates 01.novembrist 2021.a 
1 000 eurot (bruto) kuus. 
  
Eliko Kõiv tutvustas ettepanekut 2022 aasta rakenduskavaga planeerida kaks taotlusvooru, milles 
avanevad meetmed kavandatava eelarvega järgmiselt: 
 
Strateegia meetme 
nimetus  

Kavandatav eelarve  Projektitoetuse taotluste 
vastuvõtuaeg 

1.2. Tooted ja teenused 166 630.01 € 08.märts-15.märts 2022 kell 17:00 
1.2. Tooted ja teenused 166 630.01 € 19.sept-26.september 2022 kell 17:00 
2.1. Kogukond 37 028.89 € 08.märts-15.märts 2022 kell 17:00 
2.2 Elukeskkond 114 789.60 € 08.märts-15.märts 2022 kell 17:00 
2.2 Elukeskkond 114 789.60 € 19.sept-26.september 2022 kell 17:00 
4.Koostöö 66 652.00 € 

 

KOKKU              666,520.11 € 
 
 
Ettepanek: Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2022 aasta eelarve, tegevuskava ja 
rakenduskava. 
 
OTSUSTATI: 14 poolt häält, 0 vastu häält, 0 erapooletut 
3.2. Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2022. aasta eelarve, tegevuskava ja rakenduskava. 
 
 
Päevakorrapunkt 4 
Lääne-Harju Koostöökogu 2021. ja 2022. majandusaasta aruande ülevaatamiseks audiitori 
kinnitamine. 
 
Rafael Milerman selgitas, et eelmiste aastate audiitori Ene-Riika Kogeriga on koostöö olnud väga 
hea. Seda on omalt poolt kinnitanud ka revisjonikomisjon. Seega on tehtud ettepanek koostööd 
jätkata ja on saadud audiitorilt hinnapkkumine, kus raamatupidamise aastaaruande ülevaatuse 
teostamise tasu aastaks on firma hinnangu alusel kuni 1 200 EUR (hinnale lisandub käibemaks). 
 
Ettepanek: kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2021.a ja 2022.a majandusaasta aruande 
ülevaatamiseks vandeaudiitor Ene-Riika Koger (HLB Expertus KLF OÜ). 
 
OTSUSTATI: 14 poolt häält, 0 vastu häält, 0 erapooletut 
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4.1. Kinnitada Lääne-Harju Koostöökogu 2021.  ja 2022. majandusaasta aruande ülevaatamiseks 
vandeaudiitor Ene-Riika Koger (HLB Expertus KLF OÜ). 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Rafael Milerman 
Koosoleku juhataja 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Eliko Kõiv 
Protokollija 


