
   

Ranna 8, Vasalemma 
Harjumaa 76101 Eesti 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juhatuse koosoleku protokoll        nr.10 
Padise Valitsejamaja 

23.11.2022 

Algus 18.00, lõpp  20.30  

Juhatuse koosolekust võtsid osa 11 juhatuse liiget: Einar Alliksaar, Andrus Kuiva, Reigo 
Krutto, Heiki Hõimoja, Marje Suharov, Raul Rosenberg, Rafael Milerman, Käti Teär-
Riisaar, Ranno Rüüberg. Vallo Sarapuu, Heli Raidve. 

Koosoleku juhataja Marje Suharov.  
Protokollija on büroojuht Monika Evartov 
Külalised: meetmejuht Marianne Adson, Jaan Urb Cumulus Consulting OÜ 

 
Päevakorras: 
1. Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise sooviavaldus ja ettevõtte Leigri Puit OÜ 
tutvustus. 
2. LEADER strateegia 2023-2027 arutelu ja järgneva tegevuskava tutvustus. Jaan Urb 
3. 2022. aasta LEADER meetme II taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestuse 
kinnitamine ning  rahastusettepaneku tegemine. 
4. LHKK asjaajamiskorra muutmine  
5. Kohapeal algatatud teemad 
 
 
1. Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumise sooviavaldused ja liikmete 
tutvustus Leigri Puit OÜ. 
 
Leigri Puit OÜ esindaja Inga Stelmak tutvustab Teamsi vahendusel enda tegemisi ning 
avaldas soovi saada Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks. 
 
 
Ettepanek: Võtta vastu Leigri Puit OÜ Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks  
OTSUS: Ühehäälselt vastu võetud uueks LHKK liikmeks Leigri Puit OÜ. 
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2. LEADER strateegia 2023-2027 arutelu ja järgneva tegevuskava tutvustus. Jaan 
Urb. 
 
 
Jaan tutvustab kolme uue strateegiaperioodiga seonduvat teemat lähemalt:  
2.1 Strateegiaosa ülevaatamine ja arutelu, tagasiside. 
2.2 Uue perioodi juhatuse koosseis ja töökorraldus (üldkoosolekul tõstatatud küsimus). 
2.3 Edasine tegevusplaan. 

2.1 Jaan Urb, Cumulus Consulting OÜ-st, teeb ülevaate uue perioodi meetmetest. 
Juhatuse liige Heli Raidve pöörab tähelepanu enda tööga seotud teadmistele, et 
aktuaalseks lähevad kogukondades kriisiplaanid ja kas uued meetmed arvestavad 
sellega, näiteks: maapiirkonnas kriisiajal mobiiltelefonide laadimise võimalus.  
Rafael Milerman lisab, et igal vallal on olemas kriisiplaan ja seda dubleerima ei hakata. 
Siseturvalisus on samas teema, millega tegevusrühm uuel perioodil kindlasti tegeleb. 
Tekib arutelu erinevate võimaluste osas. Tehakse ettepanekuid strateegiaosa 
muudatusteks. 

2.2 Eelmise juhatuse esimehena räägib Rafael Milerman lühidalt, miks meil on täna 
selline juhatuse koosseis ja kuidas võiks praegust töökorraldust analüüsida. Juhatuse 
suurus on otseselt seotud haldusreformile eelnenud piiridega. Leader Liidu esimehena 
toob ta näiteid erinevatest tegevusrühmadest ja nende struktuuridest. Otsustatakse uurida 
ka erinevate tegevusrühmade kogemusi.      
 
2.3 Lepitakse kokku edasine tegevusplaan: 

• Hindamiskriteeriumite seminar 8.12; 

• Tervikdokumendi valmimine jõuludeks; 

• Seminar liikmetele meetmete testimiseks, kaasata sotsiaalvaldkonna inimesi,  
2023 algus; 

• Teatud näitajate täpsustamine 31.12.2022 seisuga uue aasta alguses; 

• Määrusest tulenevad täpsustused peale nende kinnitamist uue aasta alguses; 

• 10. jaanuar uue strateegiaperioodi juhatuse koosseisu ja büroo töökorralduse 
arutelu; 

• Lõpuseminar; 

• Üldkoosolek märtsis. 
 
 
 
3. 2022. aasta LEADER meetme II taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestuse 
kinnitamine (meetmete 1 ja 2 hindamiskomisjoni ettepaneku alusel) 
ning  rahastusettepaneku tegemine. 
 
Rafael Milerman taandab ennast mõlemast hääletamisest, sest tema alluv Triin Kallas 
Leader Liidust on hindamiskomisjonis.  
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Juhatuse esimees Marje Suharov ja meetmejuht Marianne Adson teevad ülevaate 2022 
aasta II taotlusvoorust.  
 
 
  
3.1 Meede 1.2 “Tooted ja teenused”, mille eelarve maht oli kokku 295,677.52 eurot 

 
 
 
 
3.1 Ettepanek: Kinnitada Meetme 1.2  projektitaotluste paremusjärjestus ja 
rahastusettepanek summas 67,528.77€. 
OTSUS: 10 poolthäält. Kinnitati Meede 1.2. Tooted ja teenused projektitaotluste 
paremusjärjestus ja rahastamisele suunata 6 projektitaotlust summas 67,528.77€.  
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3.2 Meede 2.2 „Elukeskkond“, mille eelarve maht oli kokku 154,156.10 eurot 

 
 
Reigo Krutto ja Einar Alliksaar taandavad ennast hääletamisest kuna on seotud 
osapooled. 
 
3.2 Ettepanek: Kinnitada Meetme 2.2  projektitaotluste paremusjärjestus ja 
rahastusettepanek summas 154,156.10€. Rahastamisele suunata 5 projektitaotlust s.h 
üks osaline. Ettepanek MTÜ Lodijärv taotlus rahastada osaliselt summas 11,452.07€, kui 
MTÜ Lodijärv keeldub, tehakse ettepank järjekorras järgmisele taotlejale jne. 
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OTSUS: 8 poolthäält. Kinnitati Meetme 2.2  projektitaotluste paremusjärjestus ja 
rahastusettepanek summas 154,156.10€. Rahastamisele suunata 5 projektitaotlust s.h 
MTÜ Lodijärv taotlus rahastada osaliselt summas 11,452.07€.  
 
 
Arutletakse, kuidas paikvaatlust protokollida ning anda meie poolt taotlejatele võimalikult 
konstruktiivne tagasiside.  
Rafael Milerman tuletab meelde, milleks LHKK siin piirkonnas tegutseb, et meil oleks vaja 
ka taotlejatele anda sisulist tagasisidet oma projektist. 
Heli Raidvee teeb ettepaneku, et vastus anda alles siis, kui tuleb päring projektitaolejalt 
ning vastused oleksid väga konkreetsed. Samas veelkord hoolikalt läbi töötada 
dokumentatsioon, mis puudutab hindamist.  
 
 
4. LHKK asjaajamiskorra muutmine  
 
Tekib tuline arutelu, milliseid muutusi ja millal oleks vaja asjaajamiskorda sisse viia, kuna 
uus strateegiaperiood algab lähema aasta jooksul. 
Uue strateegia valguses vajavad muutmist LHKK põhikiri ning mitmed LHKK korrad nt, 
juhatuse valimise kord. 
 
OTSUS: Ettepanek, tegevmeeskond töötab asjaajamiskorra läbi ning teeb enda poolsed 
ettepanekud juhatusele, see võetakse aluseks.  
 
 
5. Kohapeal algatatud teemad   
 
Räägitakse üle Malta reisiga seonduv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marje Suharov      Monika Evartov 
Juhatuse esimees      Protokollija 
 
(allkirjastatud digitaalselt)                                                         (allkirjastatud digitaalselt) 

 


