
 
 

Mittetulundusühing Ida-Harju Koostöökoda 
üldkoosoleku protokoll nr 1 

 
Toimumise kuupäev: 13.08.2008 
Toimumise koht: Harjumaa, Raasiku vald, Aruküla, Raasiku vallamaja 
Algus kell: 16.00 
Lõpp kell: 17.15 
 
Kohal 16 osalejat: 
Kätlin Jäger - BJ Tootmise OÜ 
Jaanika Toome - MTÜ Tuulekell 
Jüri Lillsoo - Anija VV 
Lydia Kruusmann - MTÜ Koostöökoda 
Maire Kruusamägi - MTÜ Pikva-Arava Külaelu 
Tõnis Väli - Aegviidu VV 
Andre Sepp - Raasiku VV 
Merle Pussak - Kose VV 
Arvo Rodi - Kose Suusaklubi 
Vello Einland - Kivikose OÜ 
Olev Sinijärv - Raasiku Elekter AS 
Ülle Rink - OÜ Kivisaare Ratsatalu 
Thea Luik - MTÜ Ajaleidja 
Anu Nutt - Tõhelgi Külaselts 
Marge Raja - Anija VV 
Tiina Sergo - Raasiku VV 
 
Kinnitati järgmine päevakord: 

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine. 
2. Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse taotluse läbivaatamine. 
3. Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse strateegia väljatöötamise 

tegevuskava läbivaatamine. 
 
 
Päevakorrapunkt nr 1 
Koosoleku juhataja ja protokollija valimine. 
Tiina Sergo: teen ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Marge Raja. 
Marge Raja on nõus. 
Marge Raja: teen ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Tiina Sergo. 
Tiina Sergo on nõus. 
 
Päevakorrapunkt nr 2 
Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse taotluse läbivaatamine. 
 
Kuulati: Marge Raja ettekannet Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse taotluse 
(lisa 2) eeltäidetud mustandi kohta. 
 
Otsustati: Heaks kiita kohaliku tegevusgrupi toetuse taotlus (vastavalt vormile lisas 2) ning esitada see 
PRIAle. 
16 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut. 
 
Päevakorrapunkt nr 3 
Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse strateegia väljatöötamise 
tegevuskava läbivaatamine 
 



Kuulati Marge Raja ettekannet tegevusgrupi esimese tegevusaasta kavandatavate tegevuste ja ajakava 
kohta (vastavalt vormile lisas 2, punkt 4). Koosolekul osalejatel parandusi ega täiendavaid 
ettepanekuid ei laekunud. 
 
Kuulati Marge Raja ettekannet strateegia väljatöötamise eelarve kohta (vastavalt vormile lisas 2, tabel 
pealkirjaga „Strateegia väljatöötamise eelarve“. Eelarve on koostatud vastavalt tegevuskavale ja sellest 
tulenevatele vajadustele. 
 
Arvo Rodi: kavandada suuremad kulud projektijuhtide töötasuks, siis on võimalik leida pädev ja 
motiveeritud tegevjuht ning tasustada ka teisi töötajaid. Ettepanek projektijuhi brutotöötasuks 
vähemalt 250 000 krooni. 
 
Andre Sepp: Raamatupidaja töötasu arvestada ca 2 000 krooni kuus, kokku 30 000 krooni. 
 
Anu Nutt: kontoritarvete kulu suurendada, sest töörühmades töötades, koolitusi, teabe- ja infopäevi 
läbi viies, kus oseleb võimalikult palju inimesi, läheb ka bürootarbeid enam. Ettepanek 8 000 krooni. 
 
Merle Pussak: suurendada telefonikulu, ettepanek 10 000 krooni. 
 
Arvo Rodi: kontori jooksvaks remondiks peaks arvestama ca 50 000 krooni, see sisaldab nii materjali 
kui ka töötasu kulusid. Kuna tegu on mõisahoonega, siis ruumi remont kooskõlastada muinsuskaitsega 
ja nende nõuetest tulenevalt võib mõni töö (näit. akende või küttekolde renoveerimine kallimaks 
maksma minna). 
 
Andre Sepp: reklaamvoldikute ja infolehe väljaandmine vähemalt kahel korral on kulukam, ettepanek 
on reklaamvoldikute väljaandmise kulu 50 000 krooni ja infolehe kulu 45 000 krooni. Kas üheks 
uuringuks kavandatud summa 170 000 krooni eeldab ka mitme hinnapakkumise võtmist? 
 
Marge Raja: summa 170 000 krooni on arvestatud koos käibemaksuga, käibemaksuta maksumus on ca 
144 000 krooni. Kuna käibemaksuta maksumus ei ületa 156 466 krooni (põllumajandusministri 
vastava määruse kohaselt), siis peab kohalik tegevusgrupp olema saanud vähemalt ühe 
hinnapakkumise. 
 
Vello Einland: Eesti-sisese koostööürituse (õppekäigu,reisi) kulu võiks pisut suurendada, sest 
eesmägiks on kaasata võimalikult palju inimesi piirkonnast kogemuste vahetamiseks ja ideede 
saamiseks. Ettepanek 95 000 krooni. 
 
Andre Sepp: Kas rahvusvaheliseks koostööks kavandatud summa on piisav? 
 
Marge Raja: praegusel hetkel pole mõtet suurendada, sest pole täpselt teada, millist välispartnerit 
külastatakse. Soovitatud on külastada lähiriikide partnereid: Soome, Rootsi, Ahvenamaa, Läti, Leedu. 
Kui leiame mõne välispartneri kaugemalt, siis tema külastamine jääb järgmisse tegevusperioodi. 
 
Otsustati: 
3.1. kinnitada ja vastu võtta tegevusgrupi strateegia väljatöötamise tegevuskava ja projekti eelarve. 
3.2. esitada vastav vormikohane toetus PRIAle. 
16 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut. 
 
 


