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MTÜ Ida-Harju Koostöökoda 
Üldkoosoleku protokoll nr. 1-2/2021/26 
Kuupäev 18.10.2021 
Koosoleku koht: Ravila mõis, Kose vald 
 
Koosoleku algus: 18.00 
Koosoleku lõpp: 19.00 
 
Koosoleku juhataja: Sille Noor 
Koosoleku protokoll: Anneli Põldra  
 
Koosolekul osalevad liikmed:  
Sille Noor (Ajaleidja MTÜ), Riivo Noor (Anija Vallavalitsus), Kadri Raudkivi (SA Anija Mõisa 
haldus), EELK Tuhala Kaarli kogudus (Tiia Rodi), Härma Buss Oü (Mati Palm), Vello Einland 
(Kivikose Oü), Anneli Põldra (Kehra Raudteejaam MTÜ), Õnnela Metsaorg (MTÜ Perekeskus 
Männikäbi), Meeli Teder (Raasiku Valla O.T.T.), Piret Aavik (Ravila Külaarendamise Selts), 
Alari Kruusvall (Rätla Külaselts), Tõnis Väli (Tehnikateenindus OÜ), Margit Solo (Tuhala 
Ajaloo- ja Kunstikamber MTÜ), Kristel Kadapik (Viskla Külaarendamise Selts) 
 
 
Päevakord: 
1. Leader Liidu liikmeks astumine. Leader Liidu tegevust tutvustab Liidu juhatuse liige 
Silva Anspal.  
2. Liikmemaksud 
2.1 2022 aasta kohalike omavalitsuste  liikmemaksu suurus 
2.2 Ida-Harju Koostöökoja sisseastumis tasust loobumine 
3. ”Harju Leader”  koostööprojekti jätkuprojekti kinnitamine 
4. Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonna arengustrateegia muudatuste kinnitamine 
5. Jooksvad küsimused 
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1. Leader Liidust Silva Anspal 
 
Sille Noor tervitab koosolekule saabunuid ning juhatab sisse esimese päevakorrapunkti. 
Külla on tulnud Silva Anspal, kes Järva Arengupartnerite esindajana on ka Leader Liidu 
juhatuses ning tutvustab Ida-Harju Koostöökoja liikmetele Leader Liidu tegevusi ja 
eesmärke. Enne Leader Liitu tegutses seltsing - Leader foorum, kus ühiselt püüti kaitsta 
tegevusgruppide huve, seejärel otsustati luua liit. Põhilised suunad, millega Leader Liit 
tegeleb on esindamine, ühendamine ja arendamine. Viimasel ajal läheb suur osa ajast 
esindamise funktsioonile. Oleme arvestatavad partnereid Maaeluministeeriumile, PRIA-le 
ning ka teistele ministeeriumitele. Peame ise kõige olulisemaks tööd erinevates 
komisjonides. Leiame, et viimase perioodi kõige suurem saavutus on CLLD kogukonna 
juhitud arengu teema. Ühendamine: üks oluline teema on juriidiline nõustamine, meil on 
koostööpartnerina oma jurist, kes on süvenenud Leader teemadesse ning meid vajadusel 
nõustab. Aja jooksul on tekkinud erinevaid kohtulahendeid, näiteks üks kaasus on kaasa 
toonud lausa määruse muudatuse ja saanud praktikasse. Arendus: Koolitused ja liikmete 
omavaheline kogemuste jagamine ja parimate praktikate vahetus. Töörühmad: S.Anspal 
tutvustab kodulehe kaasabil erinevate töörühmade sisu. Tutvustatakse ka Leader Liidu 
juhatuse liikmeid.. S.Anspal teeb Ida-Harju liikmetele ettepaneku astuda Leader Liidu 
liikmeks ning kutsub üles osalema ka töörühmades, kus on kaasarääkimise ning 
kompetentsi jagamise võimalus. Lõppu lisas S.Anspal, et peagi tuleb ka uue juhatuse 
valimine ning siis on võimalus juba ka Leader Liidu juhatusse asuda. Ootame väga uusi 
liikmeid, kes saavad ja tahavad panustada.  
Rohkem infot on võimalik leida www.leaderliit.eu. 
 
Järgneb küsimus: Kui palju on hetkel liikmeid? 
Vastus: 26 st tegevusgrupi liikmest on hetkel 20 liitunud tegevusgruppi.  
 
Kui suur on liikmemaks? 
Aasta liikmemaksuks kujuneb liitudes 0,1% tegevusgrupi kinnitatud põhisummast, mis 
teeks IHKK aastamaksuks ligikaudu 2200 eurot.  
 
S.Noor tänab S.Anspali Leader Liidu tegemistest ülevaate andmise eest ning pöördub Ida-
Harju Koostöökoja liikmete poole: Leader Liiduga liitumine on juba mõnda aega kõne all 
olnud, meile on selgitatud Liidu toimimise põhimõtteid ning leiame, et ühiselt Liidus  
toimetamine võimaldab meil olla meid puudutavas infoväljas, teeb Ida-Harju Koostöökoja 
juhatus Üldkoosolekule ettepaneku asuda Leader Liidu liikmeks alates 2022 aastast.  
 
Toimub hääletus 
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Poolt: 13 
Vastu:0 
Erapooletu: 1 
Otsus: Liituda Leader Liiduga alates jaanuar 2022. 
 
 
2.  Liikmemaksud 
 
2.1 Liikmemaks kohalikele omavalitsustele oli kuni aastani 2020 77 eurosenti/elanik. 2020 
aastal kinnitas Üldkoosolek 2021. aasta liikmemaksuks  35 eurosenti/elanik (01.01. seisuga 
elanike arv). Arvestades asjaolu, et Ida-Harju Koostöökoja rahaline seis on hetkel väga hea, 
teeb juhatus ettepaneku kinnitada 2022 aasta omavalitsuste liikmemaksuks samuti 35 
eurosenti elaniku kohta.  
Poolt: 14 
Vastu:0 
Otsus: MTÜ Ida-Harju Koostöökoda 2022 aasta liikmemaks omavalitsustele on 35 eurosenti 
elaniku kohta (01.01.2022 andmetel). 
 
2.2 Liikmete sisseastumismaksust loobumine.  
 
Kuna Ida-Harju Koostöökoja liikmete ridadest on erinevatel põhjustel lahkunud päris mitu 
liiget, oleme huvitatud uute liikmete liitumisest meie organisatsiooniga. Vabaühenduste ja 
väikeste äriühingute jaoks on liikmemaksu suurus väga oluline ja liitumisaastal peaksid nad 
tasuma 40 eurot. Leiame, et liitumise soodustamiseks võiks kaotada sisseastumistasu. 
 
S.Noor teeb ettepaneku panna hääletusele kaotada Ida-Harju Koostöökojaga liitumiseks 
sisseastumismaks. 
 
Poolt: 14 
Vastu:0 
Otsus: Alates 18.10.2021 liituvatelt liikmetelt liitumistasu ei võeta. 
 
 
3. ”Harju Leader”  koostööprojekti jätkuprojekti kinnitamine 
 
Tegemist on Harjumaa LEADER tegevusgruppide ühise koostööprojektiga, mis on projekti 
“Harju Leader tegevusgruppide ühistegevused” jätkuprojekt.  
Selle aastaga detsembrikuus lõppevas projektis on olnud järgmised põhitegevused: 
inspiratsiooniväljasõidud, arenguseminarid, infomaterjalide koostamine (piirkonna turismi 
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video). Samuti on projektist finantseeritud igaaastast piirkonna tegijate tunnustussündmust 
Harjumaa Aasta tegija koostöös HEAK ja HOL-ga.  
 
Erinevalt teistest projekti osapooltest lõppeb meie projekt 2021. aasta detsembris, 
võimaldades käesoleva aasta Aasta tegija  ürituse tarbeks veel vanast projektist vahendeid 
panustada. Seetõttu alustame meie uue projekti tegevustega järgmisel aastal.  
 
Projekti partnerid:  Lääne-Harju Koostöökogu, Nelja Valla Kogu, Põhja-Harju 
Koostöökogu, Ida-Harju Koostöökoda 
 
Projekti eesmärgiks on teha koostööd järgmistes valdkondades: 
● Tunnustamine - esile tõsta ja tunnustada Harjumaa inimesi, ühendusi, asutusi ja 
ettevõtteid koostöös Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega (HEAK) Harjumaa aasta 
tegija tunnustusüritusega aastatel 2021-2023.a.  
Nimetatud  üritus on väga oluline, et märgata ja tunnustada piirkonna tegijaid ning anda 
neile omakorda jõudu, enesekindlust ning tahet piirkonda ka edaspidi panustada.  
●  Ettevõtete koostöö - toetada ettevõtjate võrgustikku uue sündmuse - Ettevõtjate 
koostööpäevaga septembris 2022.a. 
 Ettevõtjate koostööpäev toob kokku erinevad Harjumaa ettevõtjad, kes on huvitatud uutest 
koostööpartneritest ja -suhetest.  Inspiratsioonipäeva teema on eelkõige koostöö ja seda 
erinevates vormides (ingelinvestor, MES, HEAK, töötukassa, EAS jne). Toetatakse juba 
olemasolevaid ettevõtjate võrgustikke ja antakse võimalus uute võrgustike tekkeks. 
Koostööpäeval on inspireerivad ettekanded ja töötoad, et ettevõtjad saaksid kaasa ka uusi 
oskusi ja teadmisi. 
 
Projekti maksumus 4000 eur (sh toetus 3400 eur/omaosalus 15% 600eur) 
 
S.Noor teeb Üldkoosolekule ettepaneku  koostööprojeki heakskiitmiseks. 
Toimub hääletus: 
 
Poolt:  
Vastu:0  
 
Otsus: Kinnitada koostööprojekti  Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused II 
algatamine, projekti koostamine ja esitamine PRIA-le. Projekti elluviimine on vajalik ja 
aitab kaasa meetme eesmärkide saavutamisele. 
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4. Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonna arengustrateegia muudatuste 
kinnitamine. 
 
Vastavalt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika üleminekumäärusele (EL 
2020/2220) algab uus programmiperiood 2023. aastal ning 2021. ja 2022. aasta on 
üleminekuaastad. Leader määruse muudatusega nähakse ette võimalus suurendada 
kohalike tegevusgruppide strateegia rakendamise eelarveid ning antakse võimalus 
korraldada projektitoetuse taotlusvoore ka üleminekuaastatel, samuti kehtestatakse uus 
kohustus, mille kohaselt peavad kohalikud tegevusgrupid rakendama strateegia meedet, 
mis on suunatud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud kriisi 
mõjuga tegelemiseks. 2021 aastal kehtiva  Leader määrus kohaselt võib tegevusi ellu viia 
kuni aastani 2025. Tulenevalt eeltoodust on Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonna 
arengustrateegia kehtivust pikendatud aastani 2025, seoses sellega on uuendatud 
aastaarvud kogu dokumendis. Strateegiasse on sisse viidud haldusreformist tulenevad 
muudatused (Aegviidu ja Anija valla ühinemine) ja COVID-19 kriisi põhjustatud mõjude 
leevendamise meede, rahastamiskavasse on lisatud üleminekuperioodiks eraldatud 
vahendite jaotus meetmete vahel. Lisaks täpsustati meetmete sihttasemeid ja kohati ka 
sõnastust.  
 
Ida-Harju Koostöökoja tegevtöötajad on ettevalmistanud strateegia muudatuse ja juhatus 
on muudatused üle vaadanud. Liikmetele on saadetud muudetud strateegia ja seletuskiri 
enne koosolekut tutvumiseks.  
 
Koosolekul tutvustame olulisemaid strateegiasse sisse viidud muudatusi: 
 
a) Lisanduvad vahendid, nende jagunemine meetmete vahel ja taotlusvoorude ajad 
 
Järgnev tabel selgitab, kuidas üleminekuperioodiks saadavad vahendid meetmete vahel 
jagunevad, kui suured on meetmete mahud ja toetusssummad meetme lõikes ning milline 
on  taotlusvoorude ajakava. Tabelis on eraldi välja toodud ka uus meede– Covid-19 
põhjustatud kriisist väljumise meede, mille kohta esitame eraldiseisva rakenduskava ning 
mille vahendeid ega jääke ei saa suunata teistesse meetmetesse.  
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Meetmed 

2022 2022  
jagatavad 
summad 

2022  
toetus- 
summad 

2022  
taotlusvoor 
 ajakava 

Meede 1-Elukeskkonna 
arendamine 

55% 406 455 5 000-80 000 märts-aprill 

Meede 2- Ettevõtluse 
arendamine 

35% 258 653 3 000-60 000 september 

Meede 3- Ühistegevuse 
arendamine 

7% 51 731 2 000-10 000 märts-aprill 

Meede 4- Koostöö 
arendamine 
(IHKK enda projektid) 

3% 22 170 3 000-100 000 kogu aeg 

KOKKU 100% 739 009   

Meede 5 -Ettevõtluse 
arendamine COVID-19 
põhjustatud kriisist 
väljumiseks 

100% 153 617 3 000-20 000 jaanuar 

KOKKU   892 626     

 
 
 
b) Uus meede - Covid-19 põhjustatud kriisist väljumine meede. 
 
Lisandumas on uus meede:  Meede 5- Ettevõtluse arendamine COVID-19 põhjustatud 
kriisist väljumiseks 

 
Meetme spetsiifiline eesmärk: Toetada MTÜ Ida-Harju Koostöökoda tegevuspiirkonnas 
ettevõtete taastumist COVID-19 negatiivse mõju tagajärgedest läbi toodete/teenuste ja/või 
lahenduste loomise, arendamise või kohandamise. 
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Toetavad tegevused: 
● Kohalikul ressursil ja toorainel põhineva väikeettevõtluse arendamine, uute toodete 
ja teenuste loomine 
● Toodete ja teenuste arendamiseks investeeringud ehitistesse, rajatistesse, 
taristusse, sisustusse ja seadmetesse (ehitus, renoveerimine, seadmete, masinate, inventari 
ost) 
● Investeeringud immateriaalsesse põhivarasse, tarkvaralahenduste ja programmide 
ostmine,  veebilehe või uute arenduste loomine. 
● Ühisturunduse ja koostöövõrgustike arendamisega seotud kulud 
  
Mittetoetatavad tegevused/kulud: 
Ehitusprojekteerimine (ei toetata ka muu ehitustegevuse osaks olevat projekteerimist); 
Tööjõu rent; 
Tooraine ostmine; 
Üksikettevõtte turunduskulud (eeldatud on, et turundustegevustes osaleb vähemalt kaks 
ettevõtjat/organisatsiooni); 
Järgmiste EMTAK teise taseme koodide alla kuuluvaid tegevusi: 05 – 09; 64 – 66; 68 – 71; 
78; 92 
Kõik muud Leader määruses toodud mitteabikõlbulikud tegevused ja kulud. 
  
Meetme sihtgrupp (kes saab toetust taotleda): 
● kuni 50 töötajaga äriühing 
● füüsilisest isikust ettevõtja  
● ettevõtlusega tegelev mittetulundusühing 
  
Taotlejaks ei saa olla: kohalik omavalitsus, sihtasutus, riigile või kohalikule oma- 
valitsusele kuuluv äriühing, erakond, välisriigis registreeritud organisatsioon. 
Toetuse taotleja peab tegutsema MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas. 
 
Küsimus: Saadetud meetmelehel oli kirjas, et ettevõtte majandustulemused peavad olema 
negatiivselt mõjutatud. Kuidas see peab olema fikseeritud? 
S.Noor selgitab: Võrdleme 2019 aasta majandustulemusi, eelkõige müügitulu,  2020 ja 2021 
aasta vastavate näitajatega. Ei ole nõutud, et müügitulu peab olema langenud kindlasti 
mõlemal aastal, sest võimalik on, et 2021 aastal on ettevõte juba ise suutnud tegevust ümber 
kujundada või lisada uusi tegevusi. See on põhjendamise küsimus ja oskus. Saame 
nõustamisel kindlasti kõik konkreetsed küsimused läbi arutada.  
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S.Noor tutvustab lisaks, millised tingimused peavad olema täidetud ning juhib tähelepanu, 
et taotleja peab esitama vastava tõendusmaterjali - 2019. ja 2020. kinnitatud majandusaasta 
aruanded ja 2021 aasta  kasumiaruande ja bilansi. Projektitoetust taotleva organisatsiooni 
esmaregistreerimine äriregistris peab olema 01.01.2019 või varasem. 
 
Hindamiskriteeriumitesse on lisatud 25% osakaaluga kriteerium-Covidi-19 põhjustatud 
kriisi mõju ettevõttele. Hindamiskomisjoni liikmed leidsid, et taotlusvooru tehniline 
korrektsuse punktile ei ole mõistlik anda 10% osakaalu, kuna taotlus läbib juba mitmeid 
kontrolle ja nõustamisi. Seetõttu on see punkt  hindamiskriteeriumitest eemaldatud. Leader 
määrus kehtib mõlemale ettevõtluse meetmele ja seetõttu ei ole meetmelehtedes drastilisi 
erinevusi.  
 
Küsimus: Millal uus meede avaneb? 
Vastus: Detsembris 2021 kuulutame taotlusvooru välja, järgmise aasta jaanuaris avaneb.  
 
Küsimus: Kas toetuse saamist mõjutab asjaolu, kui oled juba riigilt toetust saanud? 
Vastus: Oleme otsustanud, et toetuse taotlusele see halvasti ei mõju. Pigem on positiivne, kui 
ettevõte on ise olnud aktiivne ja toetust taotlenud. Kindlasti soovitan seda toetuse taotluses 
mainida.  
 
Kuna küsimusi rohkem ei ole teeb S.Noor Üldkoosolekule ettepaneku kinnitada Strateegia 
muudatused. 
 
Toimub hääletus: 
 
Poolt: 14 
Vastu: 0 
Otsus: Üldkoosolek kinnitab Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonna arengustrateegia 
2015-2025 muudatused.  
Anda tegevtöötajatele volitus vajadusel strateegiasse sisse viia ministeeriumi või PRIA 
järelpäringutest tulevaid muudatusi. 
 
 
5. Jooksvad küsimused 
18.11.21 on plaan korraldada Ida-Harju Koostöökoja liikmete kogemusseminar Voosel. 
Seminaril on elluviidud LEADER projekte tutvustav osa, õhtusöök ja etendus. 
 
Sille Noor kuulutab koosoleku lõppenuks.  
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