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Asutusesiseseks kasutamiseks 
Vastavalt avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 punkt 12 

 
 
MTÜ Ida-Harju Koostöökoda 
Üldkoosoleku protokoll nr. 1-2/2021/25 
Kuupäev 10.06.2021 
Koosoleku koht: Anija mõisa ait, Anija vald 
 
Koosoleku algus: 18.00 
Koosoleku lõpp: 19.00 
 
Koosoleku juhataja: Sille Noor 
Koosoleku protokoll: Anneli Põldra  
 
Koosolekul osalejad:  
Kristi Raava (Ajaleidja MTÜ), Riivo Noor (Anija Vallavalitsus), Hille Schaffrik (Habaja 
Külade Selts), Kaido Kirsip (Kaspar Business OÜ),  Anne Oruaas (Kehra Raudteejaam MTÜ), 
Vello Einland (Kivikose Oü), Tõnis Väli (Tehnikateenindus OÜ), Merle Pussak (Kose 
Vallavalitsus), Vevo Pikkoja (Kose Suusa- ja Tervisespordiklubi MTÜ), Sille Noor (Murueit 
OÜ volitusega), Anneli Põldra (Perekeskus Männikäbi MTÜ volitusega), Andres Õis (SA 
Kihelkonna Laagrikeskus), Õnnela Metsaorg (Raasiku Vallavalitsus-volitusega), Meeli 
Teder (Raasiku Valla O.T.T.),  Piret Aavik (Ravila Külaarendamise Selts), Margit Solo 
(Tuhala Ajaloo- ja Kunstikamber MTÜ), Margit Eerik (Tuulekell MTÜ), Kristel Kadapik 
(Viskla Külaarendamise Selts) 
 
Päevakord: 
1. Ülevaade IHKK tegevustest ja pooleliolevatest projektidest 
2. 2021. a I taotlusvoori meetme 1 (elukeskkonna arendamine) projektide pingerea 
kinnitamine 
3. 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine 
4. Ida-Harju Koostöökoja tulevaste tegevustega tutvumine 
5. Jooksvad küsimused 
 
 
1. Ülevaade 2020. aasta ja 2021. a I poolaasta töödest ja tegemistest: 
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Ida-Harju Koostöökoja juhatuse esimehe M.Pussak tervitussõnadele järgneb arendusjuht 
S.Noor sissejuhatus käesoleva koosoleku päevakorrapunktidesse. Ida-Harju Koostöökoja 
tegevmeeskonnas on toimunud mõned muudatused. 1. jaanuarist asus arendusjuhina tööle 
Sille Noor. 31.03.2021 koondati  raamatupidaja 0,2 ametikoht, S.Noor tööülesannete hulka 
kuulub ka Ida-Harju raamatupidamine ning muud finantsidega seotud tööülesanded, lisaks 
asutuse tegevjuhtimine. Kasutusele on võetud raamatupidamisprogramm Merit Aktiva 
ning Folderit dokumendi haldusprogramm.  
  
Seejärel saab sõna Anneli Põldra, kes asub tutvustama Ida-Harju Koostöökoja 
pooleliolevaid koostööprojekte.  

● „Harju LEADER ühistegevused“  

Siseriiklik koostööprojekt, mille eesmärk on parandada  LEADER koostööd Harjumaal. 
Projekti raames on osaletud: Tourest  messil ja Harjumaa Aasta Tegija sündmuse 
korraldmisel kõikidel aastatel. Lisaks muud ühistegevused teiste Harjumaa 
tegevusgruppidega. 

Harjumaa Aasta Tegija 2020 sündmus Anija mõisa aidas. Meie piirkonnast said tunnustuse: 

1. Aasta küla: Viskla küla 
2. Aasta panustaja: Alavere Pood 
3. Parim LEADER ettevõtlusprojekt: Cuce Camp OÜ - kohalikku toorainet väärtustava 
toidu tootmine 
 

EDASINE PLAAN: Harjumaa Aasta Tegija 2021 ning lõpuseminar, et paika panna võimalik 
uus koostööteema. 

 
● Põhja-Eesti kohalik Toit tuntuks 
Tegemist on jätkuprojektiga. Viie tegevusgrupi ühise kokkuleppega arendada Põhja-Eesti 
toiduga seotud tegevusi ja võrgustikku, kuhu on kaasatud ka piirkonna märgisekandjad ja 
ettevõtjad. 
2020 aastal toimus: 
-septembris: igaaastane Jäneda Laat, kus Põhja-Eesti toidul oli oma suurem ala.  
-oktoobris: Toidumeene konkurss  
-novembris: Põhja-Eesti maitsete õhtusöök Sagadil, kus tunnustati konkursil osalenuid ja 
kõiki panustajaid. Õhtusöögil oli kasutatud konkursil osalenute tooteid, peakokk Maren 
Rits käe järgi. 
-Jaanuaris kodukokkajate retseptikonkurss Õnnela Külalistemaja eestvõtul 
-Maitsete Aasta taotluse koostamine koos kõigi projektipartneritega. 
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2021 sai Põhja-Eesti Maitsete aasta nn kahvlihoidjaks ning sellest tulenevalt toimub palju 
toiduga seotud üritusi ning võrgustikuga liitunud toidukäitlejatel on võimalus kaasa lüüa. 
29.mail toimus Oandus pidulik toidupiirkonna avasündmus. 
EDASINE PLAAN: Erinevad sündmused, töötoad, ajakirjanike ringreis, laadad, triiphoonete 
päev. Peagi on valmimas Põhja-Eesti toidu mainevideo klipp.  
 
● “Arukas Küla” arenguprogramm 
Suurim Eestisisene Leader- tegevusgruppide poolt ellu viidav koostööprojekt, mille 
juhtkoordinaator on Tartumaa Arendusselts. Projekti käigus luuakse Eesti arukate külade 
võrgustik ja seosed rahvusvahelise arukate külade (Smart Rural 21) võrgustikuga. Meie 
piirkonnast on projektis osalemise soovi avaldanud kaks küla Kose vallast. Külade 
esindajad osalevad koolitusprogrammis ja õppereisidel nii Eestis kui välismaal. Esimene 
kohtumine 17.juuni 
 
Projekti jooksul: 
● koostab küla omale strateegia 
● saadakse mentortuge 
● mõeldakse välja ja viiakse ellu pilootsündmus. 
 

 Meie piirkonnast osaleb Ravila Külaarendamise Selts ja Kose-Uuemõisa Külakeskus 
 

● Rahvusvahelised projektid 

„SEIC 2nd generation - on jätkuprojekt projektile “Kestlik ettevõtlus maal / 
Sustainable entrepreneurship in countryside” (SEIC).  

Projektis osalevad lisaks meile veel viis tegevusgruppi Soomest ja üks tegevusgrupp Lätist. 
Projekti tegevused on ettevõtjate rahvusvahelised vahetused, õppereisid ja 
inspiratsioonipäevad. Projekti tulemusel on ettevõtjad saanud kogemuste ja teadmiste 
võrra rikkamaks ja konkurentsivõimelisemaks. Seoses COVID-19 viiruse leviku ja 
reisipiirangutega projekti sisuliste tegevustega 2020 aastal ei alustatud.  

„Living Museum / Elavad muuseumid“  

Koostööprojekti ettevalmistav projekt. Osaleme projektis koos MTÜ Lääne-Harju 
Koostöökogu ning Hispaania ja Tšehhi tegevusgruppidega. Projekti eesmärk on tutvuda 
pilootprojektina rakendatud juurdepääsu tehnoloogilise lahendusega, et välja selgitada, 
kas Eestis ollakse valmis sellist lahendust kasutusele võtma; soodustada muuseumite 
vahelist koostööd, elavdada piirkondade kultuurielu ja turismi. Projekti peamised 
tegevused on õppereis Hispaaniasse ja Tšehhi; väljasõiduseminararid Eestis, siseriiklikud 
arutelud. Hetkel projekt ooteseisundis, kuna reisimine on ebakindel. 
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“Amaze Me Leader“  

Rahvusvahelise koostööprojekti raames toimus 2019.a augustis rahvusvaheline 
noortesündmus Eestis ning 2020 aastal oli plaanis rahvusvaheline noortesündmus 
Rumeenias. Seoses COVID-19 jäi üritus 2020 aastal ära ja ka sellel aastal ei saa üritust 
ilmselt korraldada. Otsustame augustis.  
 
 
2. 2021. A I taotlusvooru Meede 1 (elukeskkonna arendamine) projektide pingerea 
kinnitamine 
 
Toimus 2021. a I taotlusvooru läbiviimine. S.Noor andis ülevaate 2021.a I taotlusvooru 
projektide mahtudest ja esitatud projektidest. Ettevõtluse meetmesse laekus kokku 17 
projektitoetuse taotlust, millest hindamisele läks 16. Ida-Harju Koostöökoja juhatus on 
kinnitanud Meede 2 -ettevõtluse arendamise hindamistulemused vastavalt esitluses toodud 
tabelile.  
Elukeskkonna arendamise meetmesse laekus kokku 12 projektitoetus taotlust. 
Esmakordselt on Ida-Harju Koostöökoda olukorras, kus taotlusvooru meetme 1 
hindamistulemusi ei olnud võimalik juhatuse koosoleku otsusega kinnitada kuna vastavalt 
Leader määrusele ning Ida-Harju Koostööja põhikirjale tulnuks suur osa juhatuse liikmetel 
end hääletamiselt taandada ning seetõttu oleks tekkinud olukord kus ühe huvirühma 
esindajate hääled moodustavad üle 49 % hääletanutest. Seetõttu tuleb meede 1 
hindamistulemuste pingerida kinnitada käesoleval Üldkoosolekul. S.Noor näitab ekraanil 
hindamistulemustest tekkinud Meede 1 pingerida ning palub koosoleku ruumist lahkuda 
nende liikmetel, kes on taotluste või taotlejatega seotud.  
 
Hääletusest võtavad osa: 
Kristi Raava (Ajaleidja MTÜ-94992), Hille Schaffrik (Habaja Külade Selts-94992),  
Kaido Kirsip (Kaspar Business OÜ-77321),  Vello Einland (Kivikose OÜ-43129), Tõnis Väli 
(Tehnikateenindus OÜ-45201), Sille Noor (Murueit OÜ volitusega-13929), Anneli Põldra 
(Perekeskus Männikäbi MTÜ volitusega-94995), Andres Õis (SA Kihelkonna Laagrikeskus-
94995), Meeli Teder (Raasiku Valla O.T.T.-94992),   
 
S.Noor teeb ettepaneku panna hääletusele 2021 I taotlusvooru meede 1 hindamistulemuste 
pingerida vastavalt 20.05.21 toimunud hindamiskomisjoni koosoleku protokolli 2-
2.1/2021/1 Lisa 1 toodud taotlejate hindepunktide järjestusele.  
 
Toimub hääletus 
 
Poolt: 9 
Vastu. 0 
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OTSUS: Kinnitada 2021 I taotlusvooru meede 1 hindamistulemuste pingerida vastavalt 
20.05.21 toimunud hindamiskomisjoni koosoleku protokolli 2-2-1/2021/1 Lisa 1 toodud 
pingereale. (Käesoleva Üldkoosoleku protokolli Lisa 1) 
 
 
 
3. 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine 
 
S.Noor informeerib, et Ida-Harju Koostöökoja majandusaasta aruanne koos audiitori 
otsusega on liikmetele eelnevalt tutvumiseks saadetud.  
Tutvutakse olulisemate näitajatega Ida-Harju Koostöökoja majandustegevuses ning 
selgitatakse näitajaid, mis on 2019 ja 2020 aastatel erinevad. 
 
Seejärel teeb S.Noor koosolekul viibivatele Ida-Harju Koostöökoja liikmetele ettepaneku 
kinnitada 2020. aasta majandusaasta aruanne. 
 
Poolt:  18 
Vastu: 0 
 
OTSUS: Kinnitada 2020. aaasta majandusaasta aruanne (käesoleva protokolli Lisa 2) 
 
 
4. Ida-Harju Koostöökoja tulevaste tegevuse tutvustamine:  
● Järgmise päevakorrapunktina annab S.Noor ülevaate tulevasest 
programmperioodist ning üleminekuperioodist aastatel 2021-2022.  Uus 
programmperiood algab 2023 aastal (vastavalt maaeluministri 25.05 käskkirjale). “Eesti 
maaelu arengukava 2014-2020” (MAK) rakendamine pikeneb kahe aasta võrra. 
Üleminekuaastaeks eraldatakse kohalikele tegevusgruppidele täiendav eelarve, mis 
sisaldab taasterahastu vahendeid (COVID-19 viirusest põhjustava haigestumispuhangust 
tingitud kriisi mõjuga tegelemiseks). Lisanduvate vahendite kasutusele võtmiseks on vajalik 
uuendada strateegia meetmed ning nende eesmärke, sihttasemeid ja rahastamiskava, 
samuti täiendada strateegiat taastekava vahendite kasutamise osas 
 
Tabelis on toodud uue programmperioodi ning ülemineku aastatel jagatava Taasterahastu 
vahendid eurodes. 
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Tegevusgrupi 
nimi 

Kohaliku tegevusgrupi 
toetus ja LEADER 
projektitoetus eurodes 
kokku 

Taasterahastu 
vahendid 
eurodes 

Kohaliku tegevusgrupi toetus ja 
LEADER projektitoetus eurodes 
kokku, sh taasterahastu 
vahendid eurodes 

MTÜ Ida-Harju 
Koostöökoda 

923 761,29 153 617,27 1 077 378,56 

 
Üleminekuperioodil LEADER meetme rakendamiseks tuleb strateegiates muuta 
minimaalselt järgnevaid osasid/teha järgmised muudatused:  

● pikendada strateegia kehtivust minimaalselt kuni 31.12.2022;  

● vaadata üle, kas kehtivad eesmärgid on asjakohased – kuigi kohustust eesmärke 
ümber hinnata ei ole, võib siiski olla vajadus teatud strateegilised suunad ümber hinnata või 
täiendada. Näiteks võivad osad eesmärgid olla ehk ajas muutunud ning on mõistlik need 
ümber hinnata; 

● muuta rahastamiskava – uuendada planeeritavat rahastamise jaotust meetmete ja 
aastate lõikes, võttes arvesse lisanduvate vahendite osa;  

● korrigeerida meetmete sihttasemed – strateegiate koostamisel planeeritud 
sihttasemed tuleks lisanduva eelarve osas ümber hinnata ning vajadusel korrigeerida ka 
näitajaid, mida meetmete osas kogutakse; 

● uuendada läbivalt strateegias aastaarvud, mis puudutavad tulevasi tegevusi; 

● lisada juurde taastekava vahenditest rakendatav COVID-19 olukorra leevendamiseks 
suunatud meede; 

● strateegia muudatuse peab kinnitama kohaliku tegevusgrupi Üldkoosolek ning see 
tuleb esitada Maaeluministeeriumile 

 
Järgmisena kirjeldab S.Noor Taastekava vahenditest rahastatavat  meedet: 

● vahendeid rahastatakse 100% EU vahenditest ning neid rakendatakse lähtuvalt 
samade reeglite alusel nagu kõiki teisi LEADER projektitaotluste meetmeid, lähtudes 
eelkõige maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus 
ja LEADER projektitoetus“ nõuetest;  

● Vahendite saab kasutada 2021 ja 2022 aastal ning nende kasutamiseks peab kohalik 
tegevusgrupp looma eraldiseisva meetme; 



 
MTÜ Ida-Harju Koostöökoda Tallinna mnt 24, Aruküla 
Registrikood: 80272830 75201 Harjumaa 
IBAN: EE767700771003176710 +372 56 945 871  
(AS LHV Pank)     info@idaharju.ee  
 www.idaharju.ee 
  
 

● Antud meetmes vastuvõetud, rahuldatud ja makstud taotlusi tuleb eraldiseisvalt 
käsitleda, kuna Eestil on kohustus nende raames tehtavad maksed, tulemused ja aruandlus 
esitada Euroopa Komisjonile eraldi 

● Strateegias tuleb meetme rakendamise vajalikkust põhjendada ning välja tuua, 
kuidas meede aitab kaasa COVID-19 põhjustatud kriisi mõjuga toime tulemisele 
tegevuspiirkonnas. 

●  Meetmega on piirkondlikult võimalik toetada just neid valdkondi ja tegevusi, mis on 
piirkonna jaoks kõige akuutsem või vajalikum. 

● Kohalik tegevusgrupp võib otsustada meetme täiendavale suunitlusele nt väga 
konkreetselt ühte või mitmesse valdkonda, teatud sihtgrupile või kindlateks tegevusteks.  

● Meetme suunitlus ja kitsendamine on kohaliku tegevusgrupi võimalus mitte 
kohustus ning eelkõige tuleb lähtuda piirkonna vajadustest ja võimalustest. 

● Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks. 

5. Jooksvad küsimused 
Koosolekul osalejate soovil näidati ekraanil meetme 2-Ettevõtluse arendamine pingerida. 
 
 
 
 
Sille Noor kuulutab koosoleku lõppenuks.  
 
Sille Noor 
Koosoleku juhataja  
 
Anneli Põldra 
Koosoleku protokollija 


