
 

 

	  
MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoda	   	  
Üldkoosoleku	  protokoll	  nr.	  13	  
	  	  	   	  

	  10.	  november	  2014	  
Jaama	  7,	  Aegviidu,	  Harjumaa	  

	  
	  

Koosoleku	  algus	  kell	  18.00,	  lõpp	   kell	  19.20	   	  
Juhatas:	  Tiina	  Sergo	   	  
Protokollis:	  Sille	  Noor	   	  
	  	  	  
	   	  
Kohal	  viibisid:	   	  
Liikmete	  esindajad:	  	  
Riina	  Ahven	  (Aegviidu	  Vallavalitsus),	  Marge	  Raja	  (Anija	  Vallavalitsus),	  Merle	  Pussak	  (Kose	  
Vallavalitsus),	  Krista	  Aruoja	  (Aegviidu	  Koolituskeskus	  MTÜ),	  Thea	  Luik	  (Ajaleidja	  MTÜ),	  Kaiti	  
Kartusov	  (Anija	  Mõisa	  Haldus	  SA),	  Toomas	  Mägi	  (Austrvegr	  Selts	  MTÜ),	  Mati	  Palm	  (Härma	  
Buss	  OÜ),	  Anne	  Oruaas	  (Kehra	  Raudteejaam	  MTÜ),	  Vello	  Einland	  (Kivikose	  OÜ),	  Ülle	  Rink	  
(Kivisaare	  Ratsatalu	  OÜ),	  Marilin	  Pehka	  (Sportland	  AS	  Kõrvemaa	  Matka-‐	  ja	  Suusaspordi	  
Keskus),	  Ylle	  Rajasaar	  (Looduselust	  MTÜ),	  Alari	  Song	  (Mööbel	  Sinule	  OÜ),	  Katti	  Muru	  
(Murueit	  OÜ),	  Tiina	  Sergo	  (Oxforell	  OÜ),	  Martin	  Kuivallik	  (Pikva-‐Arava	  Külaelu	  MTÜ),	  Jaan	  
Põldma	  (Raasiku	  Elekter	  AS),	  Meeli	  Teder	  (Raasiku	  Valla	  O.T.T	  MTÜ),	  Piret	  Aavik	  (Ravila	  
Külaarendamise	  Selts	  MTÜ)	  
Kutsutuna:	  Tõnis	  Väli,	  Piret	  Mõttus	  
	  	  	   	  
Päevakord:	  
	  	  	  

1. 	  Juhatuse	  esimehe	  tervitus	  ja	  päevakorra	  kinnitamine	  
2. 	  Ülevaade	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  tehtud	  ja	  planeeritavatest	  tegevustest	  juuni	  

2014	  –	  november	  2014	  
3. 	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  perioodi	  2014-‐2020	  strateegia	  koostamise	  

tegevuskava	  ülevaatamine	  ja	  kinnitamine	  
4. 	  Tegevusgrupi	  projektitoetuse	  taotluse	  kinnitamine	  
5. 	  Jooksvad	  küsimused	  

	   	  
	   	  
	   	  

1. 	  Juhatuse	  esimehe	  tervitus	  ja	  päevakorra	  kinnitamine	  
	  
Juhatuse	  esimees	  Merle	  Pussak	  juhatab	  koosoleku	  sisse	  ning	  teeb	  ettepaneku	  kinnitada	  
päevakord	  ülaltoodud	  kujul.	  
	  
OTSUS:	  Kinnitada	  koosoleku	  päevakord	  ülaltoodud	  kujul.	  
Poolt:	  20	  



 

 

Vastu:	  0	  
Erapooletu:	  0	  
	  
	  
2.	  Ülevaade	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  tehtud	  ja	  planeeritavates	  tegevustest	  juuni	  
2014	  –	  november	  2014	  
	  
T.Sergo	  annab	  ülevaate	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  tegevustest	  vahemikus	  2014	  juuni	  –	  2014	  
november	  ning	  tutvustab	  2014	  II	  poolaasta	  plaane.	  
	  
Ülevaade	  anti	  järgmistest	  tegevustest:	  
2014.	  aasta	  I	  taotlusvoor	  
Perioodi	  2014-‐2020	  strateegia	  ettevalmistusega	  seotud	  tegevused	  	  
Projekti	  “Koduköökide	  arendamine”	  raames	  toimunud	  ja	  planeeritavad	  koolitused	  ning	  
õppereis	  1-‐2.12.2014	  
Ülevaade	  kohaliku	  toiduga	  seotud	  teemadest	  
Piirkonna	  meene	  õpitoad	  oktoober	  2014	  –	  detsember	  2014	  
TOUREST	  2015	  
	  
OTSUS:	  võtta	  informatsioon	  teadmiseks.	  
	  
	  
3.	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  perioodi	  2014-‐2020	  strateegia	  koostamise	  tegevuskava	  
ülevaatamine	  ja	  kinnitamine	   	  
	  	  	  
T.	  Sergo	  tutvustas	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  perioodi	  2014-‐2020	  strateegia	  koostamise	  
tegevuskava,	  mis	  on	  plaanis	  esitata	  PRIAle	  strateegia	  ettevalmistava	  toetuse	  taotluse	  juurde.	  
	  
Strateegia	  koostamise	  tegevuskava	  hõlmab	  perioodi	  2014.	  aasta	  algusest	  kuni	  2015.	  aasta	  
augusti/septembrini.	  Koosolekul	  vaadati	  üle	  kogu	  tegevuskava.	  
	  
Sisulisi	  muudatusettepanekuid	  ei	  tehtud.	  
	  
T.	  Sergo	  pani	  hääletusele	  ettepaneku	  kinnitada	  perioodi	  2014-‐2020	  strateegia	  koostamise	  
kava	  PRIAle	  esitamiseks	  (käesoleva	  protokolli	  Lisa	  1).	  
	  	   	   	  
	  	  	  Hääletustulemus:	   	  
	  	  	  20	  poolt	  
	  	  	  0	  vastu	   	  
	  	  	  0	  erapooletu	   	  
	  	  	  	   	  
OTSUS:	  Kinnitada	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  2014-‐2020	  perioodi	  strateegia	  koostamise	  
kava	  (käesoleva	  protokolli	  Lisa	  1)	  ning	  esitada	  PRIAle	  strateegia	  ettevalmistava	  toetuse	  
taotlus.	   	  
	  



 

 

4.	  Tegevusgrupi	  projektitoetuse	  taotluse	  kinnitamine	  
	  
T.Sergo	  annab	  ülevaate	  projektitoetuse	  taotluste	  hetkeolukorrast.	  Üldkoosoleku	  toimumise	  
seisuga	  on	  viimasest	  taotlusvoorust	  joonealuseid	  projekte	  varuks	  2.	  	  
Jooksvalt	  tekib	  juurde	  jääke	  projektide	  odavnemise	  ja/või	  katkestamise	  tõttu.	  
	  
T.Sergo	  tutvustab	  ettepanekut,	  et	  juhul	  kui	  projektide	  odavnemise	  ja	  katkestamise	  tõttu	  tekib	  
veel	  täiendavaid	  jääke,	  siis	  kuulutab	  tegevusgrupp	  2014.	  aasta	  sees	  välja	  taotlusvooru,	  kus	  
ainuke	  võimalik	  taotleja	  on	  tegevusgrupp	  ning	  taotleb	  toetust	  projektile,	  mille	  sisuks	  on	  
tehnika	  ja	  vahendite	  soetamine	  piirkonna	  organisatsioonidele	  kasutamiseks	  (telgid,	  
salvestusvahendid,	  valgustus-‐	  ja	  helitehnika).	  Soetatavad	  vahendid	  läheksid	  piirkonna	  
organisatsioonidele	  kasutamiseks	  ning	  kajastatakse	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  Varaaida	  
andmebaasis.	  Taotlusvoor	  avatakse	  ning	  projekt	  esitatakse	  ainult	  juhul	  kui	  kõik	  joonealused	  
projektid	  on	  toetuse	  saanud	  (st	  kedagi	  eelnevalt	  toetusest	  ilma	  ei	  jäeta)	  ning	  tekkinud	  on	  
täiendavaid	  jääke.	  Võimalik	  on	  tegevusgrupi	  administratiiveelarvest	  täiendavate	  vahendite	  
suunamine	  taotlusvooru.	  
	  
Kohapeal	  tehti	  ettepanek,	  et	  vahendite	  soetamisel	  kaaluda	  ka	  esitlustehnika	  soetamist	  
(projektor,	  ekraan)	  kuna	  tihti	  on	  probleem,	  et	  piirkonnas	  on	  salvestatud	  materjali,	  mille	  
esitlemiseks	  piirkonna	  elanikele	  puuduvad	  vahendid	  või	  võimalused.	  
	  
T.Sergo	  pani	  hääletusele	  ettepaneku	  kinnitada	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  poolt	  korraldatava	  
taotlusvooru	  raames	  tegevusgrupi	  enda	  poolt	  projektitoetuse	  taotluse	  esitamine,	  mille	  sisuks	  
on	  	  tehnika	  ja	  vahendite	  soetamine	  piirkonna	  organisatsioonidele	  kasutamiseks	  (telgid,	  
salvestusvahendid,	  valgustus-‐	  ja	  helitehnika,	  esitlustehnika).	  Soetatavad	  vahendid	  läheksid	  
piirkonna	  organisatsioonidele	  kasutamiseks	  ning	  kajastatakse	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  
Varaaida	  andmebaasis.	  	  
	  
OTSUS:	  Kinnitada	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  poolt	  korraldatava	  taotlusvooru	  raames	  
tegevusgrupi	  enda	  poolt	  projektitoetuse	  taotluse	  esitamine,	  mille	  sisuks	  on	  	  tehnika	  ja	  
vahendite	  soetamine	  piirkonna	  organisatsioonidele	  kasutamiseks	  (telgid,	  salvestusvahendid,	  
valgustus-‐	  ja	  helitehnika,	  esitlustehnika).	  Soetatavad	  vahendid	  lähevad	  piirkonna	  
organisatsioonidele	  kasutamiseks	  ning	  kajastatakse	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  Varaaida	  
andmebaasis.	  Kinnitada	  projektitoetuse	  taotluse	  esitamine	  toetussumma	  ulatuses	  kuni	  20	  
000	  eurot.	  
	  	  
Poolt:	  20	  
Vastu:	  0	  
Erapooletu:	  0	  
	  
	  
Tiina	  Sergo	   	   	   	   	   	   	   	   	   Sille	  Noor	  
Koosoleku	  juhataja	   	   	   	   	   	   	   	   Koosoleku	  protokollija	  
	  


