MTÜ Ida- Harju Koostöökoda
üldkoosoleku protokoll nr 3
Anija mõis

5. mai 2009.a

Koosoleku algus kell 17.00, lõpp kell 18.15
Istungit juhatas: Tiina Sergo
Protokollis: Jaanika Toome
Kohal olid: Jaanika Toome, Tiina Sergo, Lydia Kruusmann, Arvo Rodi, Krista Aruoja,
Bruno Engel, Kaarel Aruste, Tõnis Väli, Olev Sinijärv, Alari Song (volitatud isik Jaanika
Toome), Vello Einland (volitatud isik Arvo Rodi), Mare Palgi (volitatud isik Arvo Rodi).
Puudusid: Marge Raja, Anu Nutt, Ülle Rink, Merle Pussak Jüri Lillsoo, Thea Luik, Vello
Jõgioja, Kaido Kirsi, Maire Kruusamägi, Anne Oruaas, Gerle Oks
Kinnitati järgmine päevakord:
1. Ülevaade Ida-Harju Koostöökoja tegevustest (sh eelarvelised teemad)
2. Loodavasse üle-Eestilisse Leader tegevusgruppide liitu astumine
3. Juhatuse liikmetele tasu määramine
4. Ülevaade lähiaja üritustest

1. Ülevaade Ida-Harju Koostöökoja tegevustest (sh eelarvelised teemad)
T. Sergo informeerib, et meie MTÜ-ga on liitunud neli uut organisatsiooni- OÜ Mööbel
Sinule, MTÜ Aegviidu Koolituskeskus, EELK Kose Kogudus ja SA Anija Mõisa Haldus.
MTÜ- l on valminud kodulehekülg www.idaharju.ee.
T. Sergo annab ülevaate HEAK poolt läbi viidud uuringust. Küsitleti 41 organisatsiooni,
Uuringust on olemas kokkuvõtted, seal on kirjas ka soovitused edasiseks tegevuseks.
Moodustatakse 3 töögruppi + IHKK töögrupp;
1 töögrupp - ühistegevuse töögrupp- 21 mai kell 15 Kose vallas, Oru Seltsimajas
2 töögrupp - ettevõtluse töögrupp – 25 mai kell 15.00 Raasiku Elekteris
3 töögrupp - elukeskkonna töögrupp – 30 mai kell 10 Aegviidu Lasteaias
Aega oleme planeerinud umbes 4 tundi ühe töögruppi jaoks.
T. Sergo annab ülevaate eelarvelsite vahendite kasutamisest. Hetkel on kõige suurem
raha ülejääk uuringute rea pealt. Mõte on uurida piirkonna tööjõu nõudluse ja pakkumise
olukorda ja soov on see uuring veel sellel aastal läbi viia.
Juhatus tegi otsuse võtta laenu kuni 150 000 EEK, MES-lt intressiga on 10 % laenujäägilt
aastas. Mais- juunis tekib eelarvesse auk, kui ei ole raha jooksvate kulude jaoks.
Väike lootus on saada ka 20 % ulatuses oma eelarve osas ettemaksu PRIA-lt.
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1

2. Loodavasse üle-Eestilisse Leader tegevusgruppide liitu astumine
T. Sergo tutuvustab eelnõud MTÜ kuulumisest loodavasse üle-Eestilisse Leader
tegevusgruppide liitu. See annaks meile võimaluse koos teiste Leader gruppidega teha
ühisavaldusi näiteks PRIA-le (nt. ettemasku teemal) ja Põllumajandusministeeriumile.
26. mail on Järvamaal liitumise osas koosolek, seal pannakse paika, mis hakkavad olema
selle liidu funktsioonid.
Meie MTÜ põhikiri ütleb, et liitudesse astumiseks on vaja üldkoosoleku otsust.
T. Väli: “Mis on seal sisseasumis- ja aastamaksud?”
T. Sergo: ”Hetkel ei ole teada, see selgub asutamiskoosolekul. Ma ei usu, et need on
suured summad.”
OTSUSTATI:
astumine”

Võtta vastu ostus “Loodavasse üle-Eestilisse Leader tegevusgruppi

3. Juhatuse liikmetele tasu määramine
T. Sergo informeerib, et tegemisel on kõigi juhtuse liikmetega juhatuse liikme lepingud,
kus on ära märgitud konkreetne valdkonnad, mille eest juhtuse liige vastutab.

J. Toome tutvustab eelnõud, kus määratakse tegevjuhi ametikohustusi täitma juhatuse
liige Tiina Sergo, kelle koormuseks määratakse 0,5 kohta ja töötasuks 7500 krooni kuus.
J. Toome annab ülevaate T. Sergo siiamaani tehtud töödest ja edasistest kohustustest.
J. Toome teeb ettepanku sõlmida T. Sergoga tähtajaline leping tagasi ulatuvalt alates
01.03.2009 kuni 31.11.2009 a.
T. Sergo taandab ennast järgneva hääletuse ajaks.
OTSUSTATI: Juhatusel sõlmida Tiina Sergoga tähtajaline leping alates 01.03.2009 kuni
31.11.2009.
T. Sergo tutvustab eelnõud, kus peetakse vajalikuks maksta strateegia rakendamise
raames töögruppide tööga seotud töörühmade juhtidele töötasudeks kokku 4500 eek/kuu.
Töögrupi juhid esitavad töötasu saamiseks vastavasisulise protokolli. Töötasu makstakse
tagasiulatuvalt alates 01.03.09 a.
K. Aruste: “Kui ühel kuul 4500 eek välja ei maksta, kas summad kanduvad järgmisesse
kuusse üle ?
T. Sergo: “See võiks olla küll nii, et eelneva kuu jääki võib kasutada järgnevatel kuudel.”
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4. Ülevaade lähiaja üritustest
T. Sergo tutvustab võimalust võtta osa 28-29 mail Ida- Viramaal toimuvast
rahvusvahelisest konverentsist. Ürituse hinnad on teada ja kodulehel üleval. Antud
konverents oleks MTÜ-le heaks võimaluseks leida välismaised koostööpartnerid.

T. Sergo teeb ettepaneku minna tutvuma 22 mail Kuusalusse MTÜ „Arneduskoja”
Leader tegevusega. Sinna võiksid tulla kõik juhatuse liikmed ja ka teised MTÜ liikmed.
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