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1. Tutvumine Anija mõisa ja seal elluviidud projektidega
Koosoleku juhataja Tiina Sergo juhatab koosoleku sisse ning annab sõna Anija mõisa
esindajale Janne Kallakmaale, kes tutvustab Anija mõisas elluviidud projekte.
OTSUS: Võtta info teadmiseks.
2. Ülevaade MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevustest juuni 2016 – veebruar 2017
T.Sergo annab ülevaate järgmistest tegevustest:
- taotlusvoor 2018 (28.02 – 02.04.2018). Taotluste arv, uus ePria, hindamine jne.
- haldusreform ja selle mõju Ida-Harju piirkonnale (Aegviidu ja Anija valdade liitumine)

- AmazeMeLeader Soomes 2017.a augustis (IHKK piirkonnast osales 2 noort)
- AmazeMeLeader Shotimaal 2018.a augustis (saadame IHKK piirkonnast 4 noort, esindatud
kõigi KOVde piirkonnad)
- projektide seire
- koostöö teiste Leader piirkondadega (Põhja-Eesti toit jm)
OTSUS: Võtta info teadmiseks.
3.Koostööprojektide info ülevaatamine ning projektide kinnitamine
T.Sergo annab info käimasolevatest koostööprojektidest:
Koostööprojekt „Põhja-Eesti kohalik toit“
2018. aastal:
- Uuendatud PET logo
- Ilmunud trükis kohaliku toidu kohta (planeeritud veel trükiseid)
- Osaletud Sõmeru laadal, plaanis osalemine Jäneda laadal (08.09.2018)
- Infopäevad ettevõtjatele igas piirkonnas
- Kohaliku toidu propegeerimisele suunatud tegevused laste ja noortega (tulemas)
- Ajakirjanike ringreis 28.06.2018
Koostööprojekt “Kestlik ettevõtlus maal (SEIC)”
2018. aastal:
- Inspiratsioonipäevad:
Arenduskoja piirkonnas 7-8. veebruar (toimunud)
Rohelise Jõemaa piirkonnas 30-31.mai (toimunud)
- IHKK piirkonnas sügisel 2018
- Õppereisid
Eestisse 11-14. aprill
sh IHKK piirkonnas soomlaste vastuvõtt 13-14. aprill 2018
Lätti 3-6. oktoober 2018
Ettevõtjate vahetused
Toimunud:
Vildi Villa võttis vastu vahetuspartneri Soomest veebruaris 2018
Tulemas:
Anija Mõisa Haldus SA vahetus Läti partneriga augustis 2018
IHKK piirkonna mesinike vahetus Läti mesinikega juulis 2018
Vildi Villa vahetus Soome partneriga juulis 2018
Läbirääkimised käimas:
Murueit OÜ (olemas Soome partner, vahetuse aeg täpsustub)

Tammiku Töökoda MTÜ (potentsiaalne Soome partner)
Seminar vahetuste tulemuste teemal 14. november 2018
Projekti lõppüritus 24 – 26. jaanuar 2019
Projekti infokanalid:
www.seic.ee
https://www.facebook.com/seicproject/
Koostööprojekt “Harju LEADER ühistegevused”
2018. aastal:
- õppereis IHKK piirkonda 19. märtsil (toimunud)
- ühisseminar Prangli saarel 3-4. august 2018
- Õppereis Lääne-Harju piirkonda 6. september 2018
- Harjumaa arenguseminar 4. oktoobril 2018
- Piirkondade turundusmaterjali koostamine (foto-, video- ja trükimaterjal)
4.Ida-Harju Koostöökoja 2017.a majandusaasta aruande kinnitamine
T.Sergo tutvustab Ida-Harju Koostöökoja majandusaasta aruannet. Aruanne on liikmetele
varasemalt saadetud ka e-posti teel.
T.Sergo informeerib, et aruande on üle vaadanud ka audiitor, kes aruandes probleeme ei
näinud.
T.Sergo tutvustab aruannet põhjalikult ning ridade kaupa.
Küsimusi majandusaasta aruande kohta ei ole.
T.Sergo paneb hääletusele ettepaneku kinnitada Ida-Harju Koostöökoja 2017.a majandusaasta
aruanne vastavalt käesoleva protokolli Lisa 1.
Hääletustulemus:
10 poolt
0 vastu
0 erapooletu
OTSUS: Kinnitada Ida-Harju Koostöökoda 2017.a majandusaasta aruanne vastavalt käesoleva
protokolli Lisa 1 ning esitada aruanne Äriregistrile.
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 4 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:
10 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
Jooksvaid küsimusi ei ole.
Koosoleku juhataja kuulutab koosoleku lõppenuks.
Tiina Sergo
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