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MTÜ Ida-Harju Koostöökoda 

Üldkoosoleku protokoll nr. 1-2/2022/27 

Kuupäev 31.03.2022 

Koosoleku koht: Zoom e-keskkond 

 

Koosoleku algus: 16.00 

Koosoleku lõpp: 17.00 

 

Koosoleku juhataja: Sille Noor 

Koosoleku protokoll: Anneli Põldra  

 

Koosolekul osalevad liikmed:  

Sille Noor (Ajaleidja MTÜ), Anneli Põldra (Vildivilla OÜ - volitus), Riivo Noor (Anija 

Vallavalitsus), Raul Siem (Raasiku Vallavalitsus), Andres Õis (EELK Kose Püha Nikolausi 

Kogudus), Demis Voss (Kose Vallavalitsus),  Anne Oruaas (MTÜ Kehra Raudteejaam), Maarja 

Sikut (Raasiku Jalgpalliklubi FC Joker), Alari Kruusvall (Rätla külaselts), Meeli Teder 

(Raasiku Valla O.T.T.), Ülle Daut (SA Anija Mõisa Haldus), Vello Teder (Aave Spordiklubi 

MTÜ), Õnnela Metsaorg (MTÜ Perekeskus Männikäbi), Kristel Kadapik (Viskla 

Külaarendamise Selts), Merle Pussak  

 

 

Päevakord: 

1. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 

2. LEADER kohalik tegevusrühm MTÜ Ida-Harju Koostöökoda LEADER strateegia 

perioodiks 2023–2029 ettevalmistamise toetuse taotlemine ja strateegia ettevalmistamise 

tegevuskava vastuvõtmine ja kinnitamine 

3. Põhja- Eesti kohalik toit koostööprojekti jätkuprojekti kinnitamine 

4. Muud teemad 

 

 

1. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 

 

S.Noor tutvustab koostatud ja liikmetele eelnevalt tutvumiseks saadetud 2021. aasta 

majandusaasta aruannet, selgitades bilansi, tulemiaruande  aruande lisade sisu. 

 

Sille noor esitab koosolekul osalevatele liikmetele küsimuse, et kas liikmetel on tekkinud 

majandusaasta aruandega seonduvalt küsimusi ning kui küsimusi ei ole, siis kas nemad on 

majandusaasta aruande tulemustega nõus ning võib kinnitada. 
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Küsimusi ei järgne ning S.Noor teeb ettepaneku kinnitada Üldkoosolekul 2021. aasta 

majandusaasta aruanne.   

 

Seejärel järgneb küsimus Riivo Noorelt: Kas meil on kvoorumi nõue? 

Vastus: Hetke seisuga ei ole, ent meil on EMTAK-i nõue, mis tähendab, et ühte emtak koodi 

ei saa esindada rohkem kui 50% osalejatest. 

 

Toimub hääletus: 

Poolt: 15 osalejat 

Vastu: 0 

 

Otsus 1 : Kinnitada Ida-Harju Koostöökoja 2021. aasta majandusaasta aruanne. 

 

 

2. LEADER kohalik tegevusrühm MTÜ Ida-Harju Koostöökoda LEADER strateegia 

perioodiks 2023–2029 ettevalmistamise toetuse taotlemine ja strateegia 

ettevalmistamise tegevuskava vastuvõtmine ja kinnitamine 

 

LEADER kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetuse määruse § 3. (1)  

kohaselt peab kohalik tegevusrühm üldkoosoleku otsusega vastu võtma strateegia 

ettevalmistamise tegevuskava, milles on välja toodud kavandatavad tegevused koos 

kirjeldusega ning tegevuste elluviimise eelarve ja esialgne ajakava. Üldkoosoleku poolt 

kinnitatud tegevuskava alusel saab Ida-Harju Koostöökoda taotleda toetust strateegia 

koostamiseks 15.03.-31.03.2022. 

 

S.Noor tutvustab uue strateegia teadaolevaid suundasid, kuhu võiks maapiirkondade areng 

laias plaanis liikuda. Täiesti uue suunana tuleb tegevusrühma tegevustesse sisse Euroopa 

Sotsiaalfond+ rahastuse jagamine. Strateegia peab sisaldama meie piirkonna elanike 

kirjeldust ja tulevikuprognooside trende. Meie peaks siin leidma ka valdade lõikes ühisosa. 

Lõpuks peame välja jõudma ka meetmete kujundamiseni, kuhu raha suunata.   

 

Peatudes Leader lähenemise põhimõttel: 

 

LEADER sekkumise üldeesmärgiks on maapiirkondades atraktiivse elu- ja 

ettevõtluskeskkonna ning aktiivsete ja ühtehoidvate kohalike kogukondade terviklik 

arendamine läbi LEADER põhimõtte.  

Spetsiifilisteks eesmärgid:  

• ettevõtluse arendamine, eelkõige uute tasuvate töökohtade ja/või innovaatiliste 

lahenduste kaudu  

• kohalike kogukondade, elanike ning noorte tulevikuliidrite võimestamine  
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• teenuste kättesaadavuse parandamine, sh läbi kogukonnateenuse arendamise  

• keskkonna- ja kliimasõbralike (sh bio- ja ringmajandust propageerivate) lahenduste 

välja töötamine ja rakendamine  

• maaelu positiivse kuvandi säilitamine ja propageerimine, sh arukate külade 

edendamine 

 

Strateegia koostamise tegevuskavast: 

S.Noor tutvustab ekraanil ühisstrateegia ettevalmistamise toetuse eelarvet ja ajakava koos 

tegevustega ning toob välja olulisemad tähtajad: 

4. aprillil esitab Ida-Harju Koostöökoda toetustaotluse koos strateegia loomise 

tegevuskavaga läbi e-PRIA. 

2022 a. oktoobris esitab Ida-Harju Koostöökoda tegevuskava täitmise ülevaate ning 

strateegia esialgse kavandi. 

2023 a. märtsis tuleb Üldkoosolekul eelnevalt kinnitatud dokument esitada 

Maaeluministeeriumile. 

 

Küsimus: Kas uues strateegias on plaanis lahti kirjutada see osa, mis puudutab tasuvaid 

töökohti ja innovatsiooni siin piirkonnas? 

Vastus: Jah, see kirjeldamine läheb välja kuni meetmelehtedeni, kus on detailselt kõik välja 

toodud. 

 

Küsimus: Kas aruteludesse on kaasatud ka omavalitsusüksustes töötavaid ja elavaid 

inimesi? 

Vastus: Jah. Plaan ja soov on kaasata kõiki elanikke, kes soovivad kaasa rääkida, kuna kohalik 

elanik on ju meie põhiline sihtgrupp.  

 

S.Noor esitab koosolekul osalevatele liikmete küsimuse: Kas tegevuskava muudatused võib 

teha juhatuse tasandil või soovivad liikmed tegevuskava muudatuste osas ise koguneda? 

Keegi koosolekul osalenud liikmetest ei avaldanud soovi koguneda strateegia 

ettevalmistamise tegevuskava puudutavate muudatuste pärast. Liikmed on üksmeelselt 

nõus, et tegevuskava puudutavad muudatused võib Ida-Harju Koostöökoda ära lahendada 

juhatuse tasandil.  

 

S. Noor teeb ettepaneku kinnitada MTÜ Ida-Harju Koostöökoja LEADER strateegia 2023-

2029 ettevalmistamise tegevuskava ja eelarve (käesoleva protokolli Lisa 1) ning taotleda 

strateegia ettevalmistamise toetust PRIAlt. Vastavalt vajadusele on edaspidi tegevuskava ja 

eelarve muutmise ja täiendamise õigus MTÜ Ida-Harju Koostöökoda juhatusel.  

 

Poolt: 15 

Vastu: 0 

 



 

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

+372 56 945 871                        www.idaharju.ee 
+372 56 945 872                        

 

Otsus 2.: Üldkoosolek kinnitab 2023-2029 strateegia ettevalmistamise tegevuskava 

ja eelarve. 

 

Otsus 3. Strateegia ettevalmistamise tegevuskava ja eelarve muutmise õigus on Ida-

Harju Koostöökoja juhatusel. 

 

 

3. Põhja- Eesti kohalik toit koostööprojekti jätkuprojekti kinnitamine 

 

Lõppemas on praegune Põhja-Eesti kohalik toit tuntuks koostööprojekt. Maitsete Aasta 

lõpetame toimub 20. aprillil lõpusündmusega ning oleme rääkinud, et soovime selle 

projektiga edasi liikuda ning liituda jätkuprojekti tegemistega.  

Projekti nimi: Põhja-Eesti toidukultuur – paepealsed maitsed 

Juhtpartner on MTÜ Arenduskoda,  

Teised partnerid: Põhja-Harju Koostöökogu , Ida-Harju Koostöökoda, Parterid, PAIK 

Projekti eelarve Ida-Harju Koostöökojal: Projekti abikõlblik maksumus  kuni 22 100 

eurot, sellest toetus 85% (kuni 18 785 eurot), omafinantseering  15% (kuni 3 315). 

Projekti kogueelarve: 129 456 eurot 

Projekti period: 25 kuud, september 2022 – september  2024. 

Tegevused: toidukultuuri õpitoad, toiduretked, loometalgud, väljasõidud, messid laadad, 

triiphoonete päev, restoranide nädal. 

 

Küsimus: Mis on selle projekti kasumlikkus olnud, kuidas hindate?  

Vastus: Projekti kasumlikkust on raske hinnata konkreetes näitajates. See on 

koostööprojekt. Me ei mõõda otsest kasu. Keskendume põhieesmärgile, et tarbijad oleksid 

teavitatud kohalikust toidu tarvitamise olulisusest piirkonna arengu mõistes. 

 

Küsimus: Kui projekti ei oleks, kas see teema siis hääbuks?  

Vastus: Kui projekti ei ole, siis ilmselt neid märgisega seotud tegevusi ja üritusi ei toimuks. 

Ettevõtjad on oma tööga nii hõivatud, et nad ei jõua märgise tegemiste vedamisega 

tegeleda. Kaudselt on see ettevõtluse arendamisega seotud ja seda päris suure piirkonna 

ulatuses - 5 tegevusgrupi piirkonnad.  

 

Küsimus: Kui palju ettevõtjaid on projekti tegemistesse kaasatud? 

Vastus: Märgise omanikke, kes on aktiivselt projekti tegevustesse  kaasatud, on 70. Lisaks 

loeb piirkonna tuntuse kasv. 

 

Küsimus: Uue strateegia valguses on praegune vana strateegia turismi- ja toidukeskne. Kas 

uue strateegia raames võiks fookuse ka mujale suunata? Näiteks, kas analoogseid projekte 

ehk pehmeid tegevusi saaks teha mõnes teises valdkonnas, näiteks tootmine.  
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Vastus: Üldiselt on toetuse saajate ampluaa ju lai, vaid mõned emtakid on LEADER toetuse 

saajatena välistatud. Kui tekib teatud  ettevõtjate grupil huvi siis kindlasti arutame teemat. 

 

S. Noor teeb ettepaneku kiita koostööprojekt heaks. 

 

Poolt: 14 

Erapooletu: 1 

 

Otsus 4: Kiita heaks koostööprojekt Põhja-Eesti toidukultuur- Paepealsed maitsed. 

Projekti elluviimine on vajalik ja aitab kaasa meetme 4-Koostöö arendamine 

eesmärkide saavutamisele.  

 

4.  Muud teemad 

 

• PALUSALU 19. aprill 2022 on korraldab Ida-Harju Koostöökoda LEADER 

kogemusseminari Voosel. Seminaril on elluviidud LEADER projekte tutvustav osa, 

õhtusöök ja etendus. Palume registreerida.  

• 3.-4. juuni Mulgimaa õppereis SEIC projekti raames 

• 8.-10.juuni 2022 Soome õppereis SEIC projekti raames 

 

Sille Noor kuulutab koosoleku lõppenuks.  

 

Sille Noor 

Koosoleku juhataja  

 

Anneli Põldra 

Koosoleku protokollija 
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Lisa 1 
27. Üldkoosolek 31.03.2022  

Otsus nr. 2 
 

IDA-HARJU KOOSTÖÖKODA 2023-2029 ÜHISSTRATEEGIA 
ETTEVALMISTAMISE KAVA 

 
 Strateegia ettevalmistamise toetuse kasutamise eelarve Summa eurodes 

1.1 Tegevuspiirkonna sidusrühmade võimestamine, koolitamine ja kaasamine 
(Koolituse, seminari, teabepäeva ja muu ürituse korraldamise kulud, 
teabematerjali koostamise ja väljaandmise kulud) 

7 500 

1.2 Strateegia protsesside juhtimiseks, tegevuste elluviimiseks ja strateegia 
dokumendi koostamiseks ostetakse sisse teenus konsultatsiooni firmalt 
(sisaldab vajalikke analüüse ja uuringuid) 

25 000 

1.3 Kohaliku tegevusrühma toimimiseks vajalikud kulud 
(Personalikulud, kodulehe uuendamise kulud, juhatuse koosolekute ja 
üldkoosoleku läbiviimise kulud) 

30 000 

   62 500 
 

Strateegia ettevalmistamise tegevuskava 

Aeg Tegevus Kirjeldus 

14.veebruar- 
2. märts 
2022 

tegevuspiirkonna elanike 
teavitamine uue strateegia 
koostamisega 
alustamisest 

Eesmärk: informeerida tegevuspiirkonna elanikke toetuse 
taotluse esitamise ja strateegia ettevalmistamise kavatsuse 
kohta neile kättesaadavas väljaandes ning enda veebilehel 
vähemalt kaks nädalat enne taotluste vastuvõtu tähtaja algust 
e-PRIAs 
Tulemus: tegevuspiirkonna elanikud on teadlikud 
tegevusrühma kavatsusest koostada ühisstrateegia uueks 
programmiperioodiks 
Põhjendus*: elanikel on teadmine, millised võimalused neil 
on strateegia koostamise protsessis osaleda  

2. märts- 
31. märts 
2022 

strateegia 
ettevalmistamise 
tegevuskava 
väljatöötamine ja 
kinnitamine 

Eesmärk: tegevuskavas kirjeldatakse tegevused, ajaline plaan 
ja eelarve 
Tulemus: valmib ühisstrateegia ettevalmistamise 
tegevuskava, mis kinnitatakse üldkoosoleku poolt 
Põhjendus*: üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevuskava on 
eelduseks strateegia koostamiseks vajaliku toetuse taotlemisel 

aprill- mai 
2022 

lähteülesande koostamine 
uuringute ja strateegia 
koostamiseks, 
hinnapakkumiste võtmine 
ja lepingu sõlmimine 
konsultatsiooniettevõttega 

Eesmärk: eesmärgiks on tagada nõuetele (sh meetmete, 
hindamiskriteeriumite ja seiresüsteemi kirjeldus, 
meetmelehtede väljatöötamine) ja piirkonna vajadustele 
vastava strateegiadokumendi vormistamine. Kaasatud 
konsultatsiooniettevõte viib eesmärgi täitmiseks läbi vajalikke 
uuringuid, analüüse ja/või küsitlusi ja töötab välja 
strateegiadokumendi.  
Tegevmeeskond teeb kaastööd andmete analüüsimisel ja 
koondamisel, teavitustegevuses ning sihtrühmade 
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kaasamisürituste läbiviimisel. 
Tulemus: teostatud on hange, ekspertidega on sõlmitud 
leping uuringu/analüüsi läbiviimiseks ja ühisstrateegia 
väljatöötamiseks 
Põhjendus*: ekspertide kaasamine piirkonna ühisstrateegia 
koostamiseks loob eeldused kvaliteetseks tulemuseks 

mai-juuni 
2022 

avaliku kaasamisseminari 
korraldamine 
tegevuspiirkonnas 

Eesmärk: teavitada tegevuspiirkonna elanikke nende 
võimalusest osaleda strateegia väljatöötamise protsessis 
Tulemus: võimalikult paljud tegevuspiirkonna elanikud on 
teadlikud uue perioodi strateegia väljatöötamise protsessist,  
Põhjendus*: mida rohkem tegevuspiirkonna elanikke on 
informeeritud võimalusest osaleda strateegia koostamise 
protsessis, seda mitmekesisem on sidusrühmadelt saadav 
sisend strateegia koostamiseks 

aprill- 
oktoober 
2022 

sisendi kogumine, 
piirkonna 
arenguvajaduste ja -
võimaluste kaardistamine  

Eesmärk: kaasame ja koolitame sidusrühmi 
(konsoltatsiooniettevõtte ettepanekute alusel) 
Tulemus: Saame sidusrühmadelt sisendi strateegiasse 
Põhjendus*: tegevuspiirkonna vajaduste ja võimaluste 
kaardistamine  

mai- 
september 
2022 

arendusorganisatsioonide 
ja -liitude kaasamine 

Eesmärk: leida ühisosi tegevuspiirkonna 
organisatsioonidega, et tagada strateegia sidusus asjaomaste 
valdkondlike ja piirkondlike arengukavadega 
Tulemus:ühisstrateegias sisalduvad valdkondadepõhised ja 
piirkonna arengukavadest tulenevad ühisosad 
Põhjendus*: strateegia sidusus valdkondlike ja piirkondlike 
arengudokumentidega 

august- 
september 
2022 

sotsiaalvaldkonna 
spetsialistide kaasamine 

Eesmärk:kaasata kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajaid ja 
teisi sotsiaalvaldkonna spetsialiste, et kaardistada 
tegevuspiirkonna sotsiaalvaldkonna vajadusi ja 
arenguvõimalusi. 
Tulemus: sisend strateegiasse sotsiaalvaldkonna 
arenguvajaduste ja-võimaluste osas (Euroopa Sotsiaalfond+) 
Põhjendus*: valdkonnaspetsialistide kaasamise kaudu 
sisendite saamine Euroopa Sotsiaalfond+ panustava meetme 
väljatöötamiseks. 

mai- 
oktoober 
2022 

koosolekud ja 
konsultatsioonid 
ekspertidega 

Eesmärk:igakuised koosolekud ja konsultatsioonid strateegia 
ettevalmistamisse kaasatud ekspertidega ja strateegia 
koostamise juhtrühmaga (tegevmeeskond+ juhatus), et omada 
ülevaadet strateegia koostamise protsessist. 
Tulemus: strateegias võetakse arvesse kohalikke vajadusi ja 
võimalusi ning innovaatilisi elemente kohalikus kontekstis, 
kirjeldatakse võrgustumist ja koostööd. Strateegiasse lisatakse 
tegevuspiirkonna arenguvajaduste ja potentsiaali analüüs 
Põhjendus*: info ja sisendite koondamine ja strateegia 
vormistamine 

oktoober 
2022 

strateegia kavandi 
tutvustus ja 
ettevalmistava 

Eesmärk: tegevmeeskond teeb vahekokkuvõte strateegia 
väljatöötamise protsessist 
Tulemus: Tegevuspiirkonna elanikel on võimalik tutvuda 
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tegevuskava täitmise 
ülevaade 

strateegia kavandiga tegevusrühma veebilehel 
PRIAle on esitatud ühisstrateegia kavand koos ettevalmistava 
tegevuskava täitmise ülevaatega 
Põhjendus*:tegevusrühma kohustus on esitada PRIAle 
ülevaade strateegia ettevalmistamise tegevuskava täitmisest 

september 
2022-  
jaanuar 2023 

strateegia meetmete 
väljatöötamine ja 
strateegia vormistamine 

Eesmärk: töötada välja strateegia juhtrühma ja ekspertide abil 
strateegia elluviimise meetmed. Koostöös ekspertidega 
vormistatakse maaeluministri määrusega kehtestatud nõuetele 
vastav tegevusrühma ühisstrateegia 
Tulemus: valminud on strateegia terviktekst koos strateegia 
elluviimise kava ja meetmetega 
Põhjendus*: ühisstrateegia tervikteksti vormistamine 

jaanuar-
veebruar 
2023 

Ida-Harju Koostöökoja 
tegevuspiirkonna uue 
strateegi esitamine 

Eesmärk: valminud strateegia esitlemine tegevuspiirkonna 
elanikele (sidusrühmadele ja kogukondadele), kus kõigil on 
võimalik anda tagasisidet ja teha muudatusettepanekuid. 
Tagasiside ja ettepanekute ülevaatamine koos ekspertidega 
Tulemus: valminud strateegiale on saadud tagasiside 
tegevuspiirkonna elanikelt ning vajadusel on sisse viidud 
muudatused ja täiendused 
Põhjendus*: strateegia tagasisidestamine ja heakskiidu 
saamine kogukondadelt ja sidusgruppidelt  

veebruar-
märts 2023 

Ida-Harju Koostöökoja 
tegevuspiirkonna 
arengustrateegia 2023-
2029 kinnitamine 
üldkoosoleku poolt 

Eesmärk: tegevusrühma uue programmperioodi 
ühisstrateegia jõustamine 
Tulemus: strateegia on kinnitatud ja valmis rakendamiseks 
Põhjendus*: osapoolte teadlikkus uue perioodi võimalustest 

märts 2022-  
märts 2023 

tegevusrühma 
toimimiseks vajalikud 
tegevused 

Strateegia koostamist juhib juhtrühm, so tegevmeeskond koos 
juhatusega. Juhtrühm jälgib ja vajadusel suunab strateegia 
koostamise protsessi. Juhtrühmal on aktiivne roll kuni 
ühisstrateegia vastu võtmiseni. 
Korraldatakse erinevaid üritusi, seminari, koosolekuid, 
töötubasid. Ürituste arv ja nimetused selguvad 
konsultatsioonifirmaga koostöös. Tegevpersonali ülesanne on 
tegevuspiirkonna inimeste ja sidusrühmade kaasamine 
üritustele, samuti tehakse koostööd andmete analüüsimisel ja 
koondamisel ning teavitustegevuses.  
Eesmärk: strateegia ettevalmistamise ja väljatöötamise 
protsess on strateegia juhtrühma poolt juhitud 
Tulemus:tegevusrühm koordineerib ühisstrateegia 
koostamise protsessi sujuvat ja loogilist toimimist 
Põhjendus*: strateegia valmimise protsessi juhtimine 

Põhjendus*- kuidas tegevus aitab kaasa strateegia koostamisele  

 

 


