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28. ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 
 
19.05.2022 seisuga on Ida-Harju Koostöökojal 44 liiget.  
E-kirja teel toimunud üldkoosolkul ajavahemikus 19.05.-31.05.2022 osales 21 hääleõiguslikku 
Ida-Harju Koostöökoja liiget. IHKK liikmete nimekiri koos hääletuses osalenud liikmete 
hääletustulemustega on lisatud protokollile (LISA 3). Kaks liiget osales hääletusprotsessis 
volitatud esindajana (volitused on lisatud protokollile). Ühegi huvigrupi osakaal ei ületa 49%. 
 

Päevakord: 

1. 2022. aasta II taotlusvooru meede 1-elukeskonna arendamine pingerea kinnitamine 
2. EVEA liikmena jätkamine/mittejätkamine. 

Üldkoosoleku läbiviimise kord: 
 
19.05.2022 saatis Sille Noor Ida-Harju Koostöökoja liikmetele e-kirja (LISA 2) koos 2022. aasta 
II taotlusvooru meetme 1 - Elukeskonna arendamine pingereaga (LISA 1). Kirjas selgitati 
üldkoosoleku päevakorrapunktide sisu. Oma arvamuste avaldamiseks ja hääletamiseks oli 
liikmetel aega 19.05. -31.05.2022. 
 
Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud MTÜ 
liikmetest. 
 
MTÜ liikmetel oli võimalus arvamust avaldada ja hääletada vastates e-kirjale ning anda oma 
seisukoht iga punkti kohta eraldi (LISA 4 E-kirjade ärakirjad on lisatud protokollile). 
  
Hääletuse otsused vormistatakse protokollina, millele lisame poolt hääletanute nimed ja 
eriarvamused, samuti kõigi hääletanute seisukohad, mis on laekunud e-kirja teel hiljemalt 
19.05.2022 k.a. 
 

1. 2022. aasta II taotlusvooru meede 1-elukeskonna arendamine pingerea kinnitamine 

2022. aasta II taotlusvoor oli avatud 21.03.-04.04.2022. Meetmesse 1- Elukeskonna arendamine 
laekus 12 projekti. Kõik projektid läbisid tehnilise kontrolli ja jõudsid hindamisele. Toetuse 
kogusumma oli 641 855 eurot, meetme maht 448 663 eurot.   

Hindamiskomisjon külastas kõiki taotlejaid 11.05.2022, paikvaatlus  raames oli projektitoetuse 
taotlejatel võimalus olla ärakuulatud ning vastata komisjoniliikmete küsimustele. Hindepunktide 



 

 
  
  
  

 

alusel moodustus pingerida. Kõik projektid ületasid lävendit ja oleksid piisavate vahendite 
olemasolul ka toetuse saanud. Kuna küsitud oli 193 192 eurot üle meetme mahu, said toetuse 
pingerea seitse esimest projekti. Neli järgmist projekti ületasid lävendi, kuid jäid rahastuseta 
vahendite lõppemise tõttu. 

Kuna paljud Ida-Harju Koostöökoja juhatuse liikmed on projektidega seotud (töötavad projekti 
esitanud organisatsioonis või kuuluvad taotleja juhatusse), ei saa juhatus seekord meetme 1 
pingerida kinnitada ja pingerea kinnitab üldkoosolek. 

Pingerea kinnitamisest peavad ennas taandama inimesed, kes esindavad või on muul moel 
seotud taotluse esitanud organisatsiooniga. 

Hääletus: pingerea kinnitamisest taandas ennast 6 üldkoosolekul osalenud liiget (Riivo Noor, 
Andres Õis, Demis Voss, Maarja Sikut, Piret Aavik, Kristel Kadapik). Ülejäänud 15 koosolekul 
osalenut liiget oli nõus pingerea kinnitamisega. 

Otsus 1: Kinnitada 2022. aasta II taotlusvooru meede 1-elukeskonna arendamine pingerida 
vastavalt 11.05.2022 toimunud hindamiskomisjoni koosoleku tulemustele. 

Pingerida on käesoleva protokolli LISA 1. 

 

2. EVEA liikmena jätkamine/mittejätkamine. 

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda on Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni  (EVEA) 
liige. Saime liitumise kingituseks ja siiani ei ole pidanud liikmemaksu maksma. Nüüd jõudis 
meieni esimene arve. Kollektiivliikme tasu on  396 eurot eurot aastas. Meie üldkogu  otsustas 
liikmeks astudes, et kui EVEA hakkab esitama arveid, tuleme liikmeks olemise või mitteolemise 
teema juurde tagasi.  
Lisan lühikese selgituse mis organisatsiooniga on tegu: 
EVEA on Eesti Vaike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, seega tegemist on ettevõtjate 
huve kaitsva organisatsiooniga, mille eesmärk on esindada ja kaitsta väike- ja keskmiste 
ettevõtjate huve ning tugevdada oma liikmete konkurentsivõimet. 
EVEA tagab, et väike ja keskmine ettevõtja on nähtav ning kuuldav ka perioodidel, mis 
valimiste vahele jäävad. 
EVEA seisab selle eest, et ettevõtjal oleks lihtne äri alustada, ajada ja arendada nii kohalikult, 
üle-eestiliselt kui rahvusvaheliselt. 
EVEA liikmena oled lisaväärtust loova aktiivsete ettevõtjate võrgustiku, sõpruskonna liige. 
EVEA liikmena on Sinu käsutuses lai valik liikmeteenuseid ja väga soodsaid pakkumisi. 
EVEA on olnud Eesti ettevõtjate teenistuses alates 1988. aastast. 
EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu üle 6000 VKE (väikese ja keskmise suurusega 
ettevõtte). 

Ida-Harju Koostöökoja juhatus arutas teemat oma viimasel koosolekul ja leidsime, et meie roll 
EVEA liikmena on piirdunud põhiliselt info vahendamisega EVEA ja meie liikmete vahel ning 
otsest kasutegurit meil liikmeks olemisel ei ole olnud.  Kuna EVEA on mõeldud eelkõige 
ettevõtjatele, on ettevõtjatel, kes soovivad rohkem EVEA tegemistesse kaasatud olla, on alati 
võimalik ise EVEA liikmeks astuda. Juhatuse ettepanek on EVEAst välja astuda. 



 

 
  
  
  

 

Hääletus: üks liige (Margit Solo) jäi erapooletuks ja üks liige (Riivo Noor) ei toetanud EVEAst 
välja astumist. 19 üldkoosolekul osalenud liiget toetas EVEAst välja astumist. 

Riivo Noore arvamus oli järgmine: Toetan EVEA liikmena ja jätkamist. Liikmemaks ei ole suur 
ja ilmselt võiksime siis teha rohkem koostööd ja leida ühisosa, et sellest ka kasu saada.  

Otsus 2: Astuda välja Eesti Vaike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioonist (EVEA). 

Protokolli lisad: 
LISA 1 Meede 1-Ettevõtluse arendamine 2022.a II taotlusvooru pingerida 
LISA 2 Üldkoosoleku e-kiri 
LISA 3 E-üldkoosoleku hääletusprotokoll 
LISA 4 e-kirjade ärakirjad 
 
Sille Noor 
koosoleku juhataja 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Anneli Põldra 
protokollija 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
 
 
 


