
 

 

	  
	  

MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoda	   	  
Üldkoosoleku	  protokoll	  nr.	  17	  	  
	  	  	   	  

	  01.	  veebruar	  2017	  
Aruküla,	  Raasiku	  vald,	  Harjumaa	  

	  
	  

Koosoleku	  algus	  kell	  17.35,	  lõpp	   kell	  19.45	   	  
Juhatas:	  Tiina	  Sergo	   	  
Protokollis:	  Tiina	  Sergo	   	  
	  	  	  
	   	  
Kohal	  viibisid:	   	  
Liikmete	  esindajad:	  	  
Sille	  Noor	  (Ajaleidja	  MTÜ),	  Marge	  Raja	  (Anija	  Vallavalitsus),	  Janne	  Kallakmaa	  (Anija	  Mõisa	  
Haldus	  SA),	  Vello	  Einland	  (Kivikose	  OÜ),	  Tõnis	  Väli	  (volitus	  OÜ-‐lt	  Kivisaare	  Ratsatalu),	  Õnnela	  
Metsaorg	  (Perekeskus	  Männikäbi	  MTÜ),	  Merle	  Pussak	  (Kose	  Vallavalitsus),	  Tiina	  Sergo	  
(volitus	  MTÜ-‐lt	  Looduselust),	  Cerly	  Saar	  (Rabav	  OÜ)	  
	  	  	   	  
Päevakord:	  
	  	  	  

1. 	  Juhatuse	  esimehe	  tervitus	  
2. 	  Päevakorra	  kinnitamine	  	  
3. 	  Ülevaade	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  tegevustest	  juuni	  2016	  –	  veebruar	  2017.	  
4. 	  Koostööprojektide	  info	  ülevaatamine	  ning	  projektide	  kinnitamine	  	  
5. 	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  juhatuse	  liikmete	  volituste	  pikendamine	  
6. 	  Jooksvad	  küsimused	  

	   	  
	  

1. Juhatuse	  esimehe	  tervitus	  
	  
Juhatuse	  esimees	  Merle	  Pussak	  juhatab	  koosoleku	  sisse.	  	  

	  
2. Päevakorra	  kinnitamine	  

	  
T.Sergo	  paneb	  hääletusele	  ettepaneku	  kinnitada	  päevakord:	  
1.	  Juhatuse	  esimehe	  tervitus	  
2.	  Päevakorra	  kinnitamine	  
3.	  Ülevaade	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  tegevustest	  juuni	  2016	  –	  veebruar	  2017	  
4.	  Koostööprojektide	  info	  ülevaatamine	  ning	  projektide	  kinnitamine	  
5.	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  juhatuse	  liikmete	  volituste	  pikendamine	  
6.	  Jooksvad	  küsimused	  

	  



 

 

Hääletustulemus:	  
9	  poolt;	  0	  	  
	  
3.	  Ülevaade	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  tegevustest	  juuni	  2016	  –	  veebruar	  2017	  
	  
T.Sergo	  annab	  ülevaate	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  tegevustest	  juuni	  2016	  –	  veebruar	  2017.	  
	  
Ülevaade	  antakse:	  
Taotlusvoor	  2016	  –	  tulemuste	  esitamine	  PRIA-‐le	  
Koostööprojektide	  käivitamine	  –	  lühiülevaade	  käivitunud	  ja	  käivitamisel	  koostööprojektidest.	  
2017.	  aasta	  taotlusvooru	  ettevalmistamine	  –	  üldised	  tegevused	  ja	  plaanid.	  
Õppereis	  Soome	  –	  Rootsi	  2016	  detsembris	  –	  sõna	  saavad	  ka	  osalejad.	  
	  
T.Sergo	  annab	  ka	  lühiülevaate	  2017.	  aastal	  planeeritavatest	  tegevustest:	  
2017.	  aasta	  taotlusvooru	  infopäevad,	  nõustamine	  aasta	  esimeses	  pooles.	  
Projektitoetuse	  taotluste	  menetlemine	  (sh	  hindamine,	  PRIAsse	  esitamine)	  –	  vastavalt	  
taotlusvooru	  laekuvatele	  projektidele	  ning	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  projektitoetuse	  taotluste	  
menetlemise	  korrale.	  
2017.	  aasta	  II	  taotlusvoor	  aprillis	  2017,	  taotlusvoorud	  on	  avatud:	  13	  –	  20.	  veebruar	  2017	  
meetmed	  2	  ja	  3	  10	  –	  17.	  aprill	  2017	  meede	  1.	  
	  
2017.	  aastal	  jagatavad	  toetussummad	  (täiseurodes):	  
	  

	  
	  
Ettevalmistused	  taotlusvoorudeks	  2018	  –	  oodata	  on	  Leader	  määruse	  muudatust,	  aga	  ei	  ole	  
täpselt	  teada,	  millel.	  
Koostööprojektide	  elluviimine	  
Koostöö	  Harjumaa	  LEADER	  tegevusgruppidega.	  
	  
Lühikokkuvõte	  antakse	  ka	  2016.	  aasta	  taotlusvoorust,	  sh	  numbriline	  info:	  
	  
	   Taotletud	   Jagatud	   Jääk	  

Meede	  1	  
Elukeskkonna	  
arendamine	  

539	  261,98	  
EUR	  

265	  521,15	  EUR	   20	  767,85	  EUR	  



 

 

Meede	  2	  
Ettevõtluse	  
arendamine	  

449	  131,55	  
EUR	  

178	  772,02	  EUR	   9104,98	  EUR	  

Meede	  3	  
Ühistegevuse	  
arendamine	  

33	  994,18	  
EUR	  

13	  111,3	  EUR	   67	  407,7	  EUR	  

Projektide	  arv	   10	  /	  17	  /	  5	   5	  /	  5	  /	  2	   	  

	  
	  
	  
Projektid	  arvuliselt	  2016.	  a	  taotlusvoorus:	  
Meede	   Projektide	  arv	  

	  Meede	  1	  
Elukeskkonna	  
arendamine	  

10	  projekti	  

Meede	  2	  Ettevõtluse	  
arendamine	  

17	  projekti	  

Meede	  3	  
Ühistegevuse	  
arendamine	  

5	  projekti	  

	  
OTSUS:	  võtta	  informatsioon	  teadmiseks.	  
	  
	  
4.	  Koostööprojektide	  info	  ülevaatamine	  ning	  projektide	  kinnitamine	  
	  
T.	  Sergo	  annab	  ülevaate	  kahe	  töös	  oleva	  koostööprojekti	  edusammudest:	  
	  
Koostööprojekt	  “Põhja-‐Eesti	  kohalik	  toit”	  –	  siseriiklik	  koostööprojekt,	  osalevad	  4	  
Leader	  tegevusgruppi	  Eestist	  
Üle	  räägitakse	  projekti	  eesmärgid	  ja	  oodatav	  tulemus.	  
01.02.2017	  seisuga	  on	  projekti	  raames	  toimunud:	  
Juhtkomisjoni	  nõupidamised	  
Arenduskoda,	  Ida-‐Harju	  Koostöökoda,	  MTÜ	  PAIK,	  MTÜ	  Partnerid	  
Arutelud	  toiduettevõtjatega	  (IHKK	  piirkonnas	  4.	  jaanuaril	  2017)	  
Käimas	  on	  Põhja-‐Eesti	  kohaliku	  toidu	  uuring	  (valmib	  veebruari	  lõpuks	  2017)	  
Ettevalmistamisel	  on	  hange	  turunduseksperdi	  leidmiseks	  

KOV	   Projektide	  
arv	  

Aegviidu	   3	  projekti	  

Anija	   9	  projekti	  

Kose	   14	  projekti	  

Raasiku	   6	  projekti	  



 

 

	  
Koostööprojekt	  “Kestlik	  ettevõtlus	  maal”	  –	  rahvusvaheline	  koostööprojekt	  
01.02.2017	  seisuga	  on	  projekti	  raames	  toimunud:	  
-‐	  Projekti	  avaüritus	  augustis	  2016	  25	  –	  27.08.2016	  (Oxforell	  Puhkekeskuses).	  
Osalejad	  Eestist,	  Lätist,	  Soomest	  (sh	  ettevõtjad).	  Tutvusmine	  koostööpartneritega,	  
ettevõtjatele	  vahetuspartnerite	  otsing,	  piirkonnaga	  tutvumine	  (õppekäigud	  Arenduskoja	  ja	  
IHKK	  piirkondadesse)	  jne.	  
-‐	  Inspiratsioonipäevad	  ettevõtjatele	  6	  –	  7.10.2016	  Pärnumaal	  (Rohelise	  Jõemaa	  Koostöökogu	  
piirkonnas)	  
-‐	  Projekti	  infomaterjalide	  kujundus	  
-‐	  Veebilehe	  arendus	  www.seic.ee	  ;	  www.facebook.com/seicproject/	  	  
	  
Hetkel	  on	  käimas	  ettevõtjate	  vahetused	  
Eesmärk:	  luua	  ettevõtjate	  vahel	  otsekontakte;	  õppida	  üksteiselt;	  luua	  soodsad	  tingimused	  toote-‐	  
ja	  teenusearenduseks,	  ühisturunduseks	  ja	  ekspordiks.	  
Sihtgrupp:	  tegutsevad	  ettevõtjad,	  kellel	  on	  huvi	  väliskoostöö	  arendamise	  vastu.	  	  
Vahetuse	  toimumise	  aeg:	  2016-‐2017	  
Ettevõtjate	  arv:	  8	  (IHKK	  piirkonnast)	  
Tänaseks	  toimunud	  1	  vahetus	  (Arenduskoja	  piirkonnas)	  
Ida-‐Harju	  piirkonnast	  huvilisi	  on,	  potentsiaalsed	  koostööpartnerid	  leitud	  kahele	  huvilisele.	  
	  
Plaanis	  projekti	  raames	  2017	  aastal:	  
-‐	  Inspiratsioonipäevad	  ettevõtjatele	  :	  
20-‐21.03.2017	  (MTÜ	  Arenduskoda	  piirkonnas)	  
sügisel	  2017	  IHKK	  piirkonnas	  
sügisel	  2017	  Rohelise	  Jõemaa	  piirkonnas	  
-‐	  Õppereis	  Soome	  (suvel	  2017)	  
Eesmärk:	  projektipartnerite	  ja	  ettevõtjate	  külastamine,	  teise	  riigi	  ettevõtluskeskkonna	  ning	  
projektikogemustega	  tutvumine	  jne.	  
Sihtgrupp:	  ettevõtjad,	  kes	  soovivad	  tutvuda	  teise	  riigi	  kogemusega,	  leida	  koostööpartnereid.	  
Õppereiside	  vastuvõtmine	  
	  
T.Sergo	  julgustab	  kõiki	  koostööprojektide	  infot	  edasi	  levitama	  ning	  ise	  aktiivselt	  osalema.	  
	  
OTSUS:	  võtta	  informatsioon	  teadmiseks.	  
	  
Uue	  koostööprojekti	  idee	  tutvustamine:	  
	  
T.Sergo	  tutvustab	  idee	  tasandil	  planeeritavat	  Harjumaa	  Leader	  tegevusgruppide	  vahelist	  
koostööprojekti.	  
Harjumaa	  Leader	  tegevusgruppidega	  toimub	  koostöö	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  arengustrateegia	  
lisaks	  oleva	  koostöökokkuleppe	  alusel.	  
Koostööprojekti	  idee:	  	  
Tegevusgruppide	  piirkondade	  vahel	  suurema	  sünergia	  loomiseks	  ühistegevused:	  liikmete	  
koolitused,	  arenguteemalised	  üritused,	  väljasõidud,	  tunnustamine.	  



 

 

Hetkel	  on	  käimas	  arutelud	  tegevusgruppide	  vahel	  tegevuste	  täpsustamiseks.	  
	  
T.Sergo	  julgustab	  kõiki	  esitama	  oma	  mõtteid	  ja	  ettepanekuid.	  	  
Koostööprojekti	  kinnitamine	  tuleb	  tõenäoliselt	  2017.	  aastal	  järgmisel	  üldkoosolekul.	  
	  
OTSUS:	  võtta	  informatsioon	  teadmiseks.	  
	  
	  
5.	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  juhatuse	  liikmete	  volituste	  pikendamine	   	  
	  	  	  
T.	  Sergo	  selgitab,	  et	  2014.	  aastal	  valitud	  juhatuse	  liikmete	  volitused	  kehtivad	  2017.	  Aasta	  
juuni	  viimase	  nädalani.	  
Samuti	  selgitab	  T.Sergo	  juhatuse	  liikmete	  volituste	  pikendamise	  ettepanekut.	  
Käimas	  on	  haldusreform,	  mille	  käigus	  vähemalt	  1	  IHKK	  piirkonna	  omavalitsus	  kaob	  sügisest	  
2017	  ära	  –	  liituvad	  Aegviidu	  ja	  Anija	  vald.	  Lisaks	  on	  sügisel	  2017	  tulemas	  kohalike	  
omavalitsuste	  valimised,	  mis	  omakorda	  võivad	  kaasa	  tuua	  muudatusi	  omavalitsuste	  
esindajate	  hulgas.	  	  
Seni	  on	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  juhatuse	  valimine	  toimunud	  põhimõttel,	  et	  juhatuses	  on	  
esindatud	  kõik	  piirkonna	  omavalitsused.	  2017.	  aasta	  kevadel/suvel	  juhatust	  valides	  valitakse	  
ka	  Aegviidu	  valla	  esindaja,	  samas	  vald	  ise	  kaob	  sügisest	  ära	  –	  ehk	  siis	  üsna	  kohe	  peale	  
juhatuse	  valimisi	  tuleks	  hakata	  juhatuse	  liikmete	  hulgas	  muudatusi	  tegema.	  Samuti	  on	  
juhatuses	  täna	  KOV	  esindajad	  kes	  on	  valitavatel	  ametikohtadel	  ning	  ei	  pruugi	  sügisest	  jätkata.	  
Tegevusgrupi	  puhul	  on	  aga	  vaja	  garanteerida	  töö	  jätkusuutlikkus	  ning	  võimalikult	  apoliitilise	  
joone	  hoidmine.	  Lisaks	  võib	  koos	  ühe	  omavalitsuse	  kadumisega	  kõne	  alla	  tulla	  ka	  juhatuse	  
liikmete	  arvu	  vähendamine.	  
Sellega	  seoses	  on	  mõistlik	  pikendada	  olemasoleva	  juhatuse	  volitusi	  ning	  viia	  uue	  juhatuse	  
valimised	  läbi	  peale	  kohaliku	  omavalitsuse	  valimisi	  2018.	  aastal.	  
	  
T.Sergo	  selgitab,	  et	  juhatuse	  volituste	  pikendamisega	  ei	  satuta	  ka	  vastuollu	  Ida-‐Harju	  
Koostöökoja	  põhikirja	  ega	  seadusega.	  	  
MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  põhikiri	  lubab	  MTÜ	  juhatuse	  liikmete	  tööajaks	  maksimaalselt	  5	  
aastat,	  sama	  lubab	  ka	  mittetulundusühingute	  ja	  sihtasutuste	  seadus.	  2017.	  aastal	  möödub	  
juhatuse	  liikmete	  valimise	  hetkest	  3	  aastat.	  
	  
MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  juhatuse	  liikmed	  hetkel:	  Merle	  Pussak,	  Tiina	  Sergo,	  Marge	  Raja,	  
Vello	  Einland,	  Tõnis	  Väli,	  Sille	  Noor,	  Lydia	  Kruusmann,	  Ülle	  Rink,	  Õnnela	  Metsaorg.	  
	  
Küsimusi	  ega	  kommentaare	  teema	  kohta	  ei	  ole.	  
	  
T.	  Sergo	  paneb	  hääletusele	  ettepaneku	  pikendada	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  juhatuse	  
liikmete	  volitusi	  juuni	  lõpuni	  2018	  (ehk	  kuni	  30.06.2018).	  
	  	   	   	  
	  	  	  Hääletustulemus:	   	  
	  	  	  9	  poolt	  
	  	  	  0	  vastu	   	  



 

 

	  	  	  0	  erapooletu	   	  
	  	  	  	   	  
	  OTSUS:	  pikendada	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  juhatuse	  liikmete	  volitusi	  juuni	  lõpuni	  2018	  
(ehk	  kuni	  30.06.2018).	  	  
	  
6.	  Jooksvad	  küsimused	  
	  
T.Sergo	  tutvustab	  plaani	  uuendada	  ja	  kaasajastada	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  visuaalseid	  
infomaterjale	  –	  logo,	  veebileht	  jms.	  
Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  logo	  on	  loodud	  organisatsiooni	  asutamisel	  2008.	  aastal.	  Täna	  on	  vajadus	  
logo	  ja	  infomaterjalide	  kaasajastamise	  järele.	  Uuendust	  vajab	  ka	  veebileht.	  
	  
Toimub	  arutelu,	  mille	  tulemusel	  leitakse,	  et	  logo	  uuendamisel	  võiks	  säilitada	  vähemalt	  osa	  
esialgseid	  elemente.	  
Samuti	  tehakse	  ettepanek,	  et	  valmistada	  ette	  logo	  uuendamise	  protsess,	  kuid	  reaalselt	  oodata	  
uuendustega	  KOV-‐ide	  liitumiseni.	  
	  
OTSUS:	  võtta	  info	  teadmiseks.	  Tegevmeeskonnal	  alustada	  ettevalmistus	  visuaali	  uuendamiseks,	  
kuid	  visuaali	  uuendamisega	  oodata	  sügisiste	  kohalike	  omavalitsuste	  valimiseni	  ning	  KOV-‐de	  
liitumiseni	  (kuni	  on	  selge,	  mitme	  KOV-‐iga	  piirkond	  jätkab).	  
	  
	  
	  
Tiina	  Sergo	  
Koosoleku	  juhataja	  ja	  protokollija	  
	  


