
 

 

MTÜ	  Ida-‐	  Harju	  Koostöökoda	  	  
	  
Üldkoosoleku	  protokoll	  nr.	  9	  
	  
Kehra	  Rahvamaja	  	   	   	   	   	   	   29.	  juuni	  2012	  
	  
	  
Koosoleku	  algus	  kell	  18.00,	  lõpp	  kell	  19.30	  
Juhatas:	  Tiina	  Sergo	  	  
Protokollis:	  Tiina	  Sergo	  
	  
Kohal	  viibisid:	  	  
Vello	  Jõgisoo	  (Kose	  Vallavalitsus),	  Marge	  Raja	  (Anija	  Vallavalitsus,	  SA	  Anija	  Mõisa	  Haldus),	  Enn	  
Pung	  (volitus	  Aegviidu	  Vallavalitsuselt),	  Tiina	  Sergo	  (volitus	  Härma	  Buss	  OÜlt,	  Kivikose	  OÜlt,	  
Oxforell	  OÜlt,	  Mööbel	  Sinule	  OÜlt,	  Tuhala	  Ajaloo-‐	  ja	  Kunstikamber	  MTÜlt),	  Merle	  Pussak	  (volitus	  
Kivisaare	  Ratsatalu	  OÜlt,	  volitus	  Ravila	  Külaarendamise	  Seltsilt),	  Thea	  Luik	  (MTÜ	  Ajaleidja),	  
Anne	  Oruaas	  (MTÜ	  Kehra	  Raudteejaam),	  Lydia	  Kruusmann	  (MTÜ	  Koostöökoda),	  Marianne	  Leis	  
(MTÜ	  Pikva-‐Arava	  Külaelu),	  Margit	  Eerik	  (MTÜ	  Tuulekell),	  Sanna	  Turu	  (Ponikool	  MTÜ)	  
	  
	  
Koosoleku	  alguses	  kinnitati	  järgmine	  päevakord:	  	  
	  
1. MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  2011	  a.	  majandusaasta	  aruande	  kinnitamine;	  
2. Ülevaade	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  tegevustest	  2011	  II	  poolaastal	  ja	  2012	  I	  

poolaastal	  
3. Jooksvad	  küsimused	  

	  
1. MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  2011	  a.	  majandusaasta	  aruande	  kinnitamine	  

	  
Tiina	  Sergo	  tutvustab	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  2011	  a.	  majandusaasta	  aruannet,	  mis	  on	  
enne	  koosolekut	  saadetud	  ka	  kõigile	  liikmetele	  tutvumiseks.	  
	  
Tiina	  Sergo	  loeb	  ette	  vandeaudiitori	  järelotsuse	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  2011.	  aasta	  
majandusaasta	  aruande	  kohta.	  
Revisjonikomisjon	  (Andre	  Sepp	  ja	  Vello	  Jõgisoo)	  	  kinnitab	  majandusaasta	  aruande.	  
	  
Tiina	  Sergo	  paneb	  hääletusele	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  2011.	  aasta	  majandusaasta	  
aruande	  kinnitamise	  ja	  Äriregistrile	  esitamise.	  
	  
Hääletustulemus:	  
17	  poolt	  
0	  vastu	  
0	  erapooletu	  
	  



 

 

OTSUS:	  	  
Kinnitada	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  2011.	  aasta	  majandusaasta	  aruanne	  ning	  esitada	  see	  
Äriregistrile.	  
	  
	  
2.	  Ülevaade	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  tegevustest	  2011	  II	  poolaastal	  ja	  2012	  I	  
poolaastal	  
	  
Tiina	  Sergo	  teeb	  ülevaate	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  tegevustest	  vahemikus	  2011	  II	  
poolaasta	  –	  2012	  I	  poolaasta	  
	  
	  
Kokkuvõtte	  teemad:	  
	  

• Rahvusvahelise	  konverentsi	  läbiviimine	  2011.	  aasta	  septembris	  
• 2011	  III	  taotlusvoor,	  2012	  I	  -‐	  II	  taotlusvoorud	  
• INNOVE	  projekti	  elluviimine	  (2011)	  
• Osalus	  Harjumaa	  parimate	  tunnustuskonkursi	  läbiviimisel	  
• TOUREST	  2012	  
• IHKK	  oma	  projektide	  käivitamine	  
• Liitumine	  ELARDiga	  
• Halduslepingu	  sõlmimine	  

	  
	  
Rahvusvahelise	  konverentsi	  läbiviimine	  2011.	  aasta	  septembris	  
	  
Konverents	  “Väljakutsed	  ja	  võimalused	  linnalähedastes	  Leader	  piirkondades”	  toimus	  14	  –	  16	  
september	  2011	  Viimsi	  SPA-‐s,	  Harjumaal.	  
Konverents	  korraldati	  nelja	  Harjumaa	  Leader	  tegevusgrupi	  koostöös.	  
Sihtgrupp:	  ettevõtjad	  ja	  ettevõtlikud	  inimesed,	  omavalitsused,	  Leader	  tegevusgrupid,	  	  
välisriikide	  tegevusgrupid,	  koostööpartnerid	  (ministeeriumid,	  PRIA,	  Euroopa	  Regioonide	  
Komitee).	  
Tagasiside	  positiivne	  (protokollile	  lisatud	  ka	  kokkuvõttev	  tagasiside).	  
	  
2011	  III	  taotlusvoor	  01.11	  –	  03.11.2011	  	  
Esitati	  35	  projekti,	  kokku	  taotleti	  toetust	  319	  281,84	  EUR.	  	  
Meetme	  1.1	  TEEME	  KOOS	  raames	  esitati	  24	  projektitoetuse	  taotlust,	  meetme	  2.1	  TÖÖD	  JA	  
LEIBA	  raames	  esitati	  11	  projektitoetuse	  taotlust.	  
	  
2012	  I	  taotlusvoor	  30.01	  –	  01.02.2012	  	  
Esitati	  kokku	  8	  projekti	  (kõik	  meetme	  1.1	  TEEME	  KOOS	  raames),	  kokku	  taotleti	  toetust	  22	  
843,22	  EUR.	  
	  
2012	  II	  taotlusvoor	  02.04	  –	  04.04.2012	  
Esitati	  kokku	  46	  projektitoetuse	  taotlust,	  tegemist	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  kõige	  



 

 

projektiderohkema	  vooruga.	  
Meetme	  1.1	  TEEME	  KOOS	  raames	  esitati	  12	  projektitoetuse	  taotlust,	  meetme	  1.2	  KODUKANT	  
KORDA	  raames	  esitati	  15	  projektitoetuse	  taotlust,	  meetme	  2.1	  TÖÖD	  JA	  LEIBA	  raames	  esitati	  
19	  projektitoetuse	  taotlust.	  
Kokku	  taotleti	  toetust	  981	  833	  EUR	  eest.	  
	  
Osalus	  Harjumaa	  parimate	  tunnustuskonkursi	  läbiviimisel	  
	  
2011	  osalesid	  Harjumaa	  Leader	  tegevusgrupid	  koos	  Harju	  Maavalitsuse,	  HEAKi	  ja	  HOLiga	  
Harjumaa	  aasta	  tegijate	  valimise	  korraldamisel.	  
Konkursi	  raames	  tunnustatakse	  tegusaid	  inimesi	  ja	  organisatsioone,	  kes	  sel	  aastal	  on	  oma	  
tegudega	  esiletõstmist	  väärt.	  
Harjumaa	  Leader	  tegevusgrupid	  osalesid	  sündmuse	  planeerimises,	  kandidaatide	  esitamise	  
korralduses.	  Rahalise	  kuluna	  tasusid	  Leader	  tegevusgrupid	  oma	  piirkonnast	  pärit	  
nominentide	  osalustasu	  Harjumaa	  Ballil,	  kus	  Harjumaa	  parimad	  välja	  kuulutati.	  
Tänu	  heale	  koostööle	  osalevad	  Harjumaa	  tegevusgrupid	  ka	  Harjumaa	  aasta	  tegijad	  2012	  
valiku	  korraldamisel.	  
	  
	  
INNOVE	  projekti	  elluviimine	  
	  
Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  tegevuspiirkonna	  töötuse	  vähendamine	  ja	  kvalifitseeritud	  	  
tööjõupakkumise	  suurendamine	  nr	  1.3.0102.10-‐0146	  
Üldeesmärk:	  Ida-‐Harju	  piirkonna	  töötuse	  vähendamine	  ja	  kvalifitseeritud	  tööjõupakkumise	  
suurendamine.	  
Otsene	  eesmärk:	  Läbi	  kutsekvalifikatsiooni	  tõstmise	  ja	  tööjõu	  rakendamise	  kohapeal	  on	  
piirkonna	  töötus	  noorte	  ja	  keskealiste	  seas	  vähenenud.	  
Projekti	  tulemusi	  tutvustati	  kokkuvõtlikult	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  VIII	  üldkoosolekul.	  Projekt	  
sai	  2011	  aastal	  edukalt	  lõpule	  viidud,	  kõik	  aruanded	  on	  INNOVE	  poolt	  heaks	  kiidetud	  ning	  
lõplikud	  väljamaksed	  tehtud.	  
	  
TOUREST	  2012	  
	  
2012.	  aasta	  algul	  tekkis	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökojal	  esmakordselt	  võimalus	  osaleda	  
kodumaisel	  turismimessil	  TOUREST	  2012.	  Osalemise	  eesmärgiks	  oli	  tutvustada	  Ida-‐Harju	  
Koostöökoja	  piirkonda	  ning	  pakkuda	  osalusvõimalust	  piirkonna	  väiksematele	  
turismiettevõtjatele,	  kes	  iseseisvalt	  ei	  ole	  võimelised	  messil	  väljapanekuga	  osalema.	  	  
Turismimessil	  osaleti	  koos	  Lääne-‐	  Harju	  Koostöökoguga.	  
MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoda	  plaanib	  kindlasti	  osaleda	  ka	  2013.	  aasta	  turismimessil.	  
	  
IHKK	  oma	  projektide	  läbiviimine	  
	  
MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoda	  on	  edukalt	  taotlenud	  toetust	  kolme	  projekti	  elluviimiseks:	  
	  



 

 

“Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  piirkonna	  sündmuste	  jäädvustamiseks	  tehnika	  soetamine”	  –	  projekti	  
raames	  soetatakse	  videokaamera	  ning	  fotoaparaat,	  mida	  on	  võimalik	  kasutada	  piirkonnas	  
toimuvate	  sündmuste	  jäädvustamiseks	  
	  
“Ida-‐Harju	  piirkonna	  sündmuste	  läbiviimiseks	  vahendite	  soetamine	  ja	  varaaida	  süsteemi	  
arendamine”	  –	  projekti	  raames	  soetatakse	  telgid	  sündmuste	  läbiviimiseks	  ning	  luuakse	  
varaaida	  süsteem,	  mis	  aitab	  piirkonnas	  ühiseid	  ressursse	  paremini	  kasutada.	  
	  
“Turismikool	  –	  koostöö	  ja	  partnerluse	  arendamine”	  –	  projekti	  raames	  luuakse	  piirkonda	  
tutvustav	  infomaterjal	  (kaart	  ja	  voldik)	  ning	  korraldatakse	  koolitusi	  turismiettevõtjatele	  ning	  
turimiga	  tegelevatele	  MTÜdele,	  suurendamaks	  piirkonna	  turismiettevõtjate	  
konkurentsivõimet.	  
Projekti	  raames	  on	  hetkel	  juba	  toimunud	  esimene	  piirkonna	  infomaterjali	  koostamise	  arutelu	  
24.04.2012	  Arukülas.	  Sügisel	  2012	  on	  plaanis	  järgmine	  arutelu,	  kus	  esimese	  koosoleku	  alusel	  
koondatud	  info	  põhjal	  on	  valminud	  juba	  näidis	  infomaterjalist.	  
Esimene	  koolitus	  projekti	  raames	  toimus	  16.05.2012	  Kõrvemaal.	  Järgmiste	  koolituste	  
planeeritavad	  teemad	  ja	  kuupäevad	  on:	  
17.	  oktoober	  2012	  –	  Turismitoode	  ja	  tootearendus	  
13	  –	  14.	  november	  2012	  –	  Turundus	  ja	  koosturundamine	  
Lisaks	  on	  2013.	  aasta	  kevadesse	  planeeritud	  projekti	  kokkuvõttev	  seminar.	  
	  
Liitumine	  ELARDiga	  
	  
Alates	  2012.	  aasta	  algusest	  on	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoda	  Euroopa	  Leader	  tegevusgruppide	  
katusorganisatsiooni	  ELARD	  liige.	  	  
ELARD	  =	  European	  Leader	  Association	  Rural	  Development	  
Liikmemaks	  79,23	  	  €	  /	  aastas 
 
Halduslepingu	  sõlmimine	  
 
T.Sergo	  tutvustas	  eesootavat	  Leader	  määruse	  muudatust	  ning	  sellest	  tulenevat	  vajadust	  
sõlmida	  haldusleping	  PRIAga.	  Alates	  1.	  Jaanuarist	  2013	  ei	  ole	  halduslepingu	  puudumisel	  
võimalik	  enam	  tegevusgrupina	  tegutseda	  (sh	  projektitoetuse	  taotlusi	  hinnata).	  
T.Sergo	  informeeris,	  et	  hetkel	  ei	  ole	  veel	  halduslepingu	  mustandit,	  kuid	  üldtingimused	  on	  
teada.	  
	  
Vastuväiteid	  üldkoosoleku	  poolt	  halduslepingu	  sõlmimise	  osas	  ei	  olnud.	  
	  
	  
3.	  Jooksvad	  küsimused	  
	  
Sõna	  palub	  Anne	  Oruaas	  (kõik	  sõnavõtud	  on	  käesolevas	  protokollis	  refereeritud	  kujul):	  
	  
Anne	  Oruaas:	  	  
Asi	  projektidega	  ei	  näi	  enam	  aus.	  Jätaks	  kõrvale	  ettevõtjate	  meetme.	  Kokku	  toetati	  (2012.	  a	  II	  



 

 

voorust	  –	  protokollija)	  kahest	  meetmest	  kümme	  projekti,	  neist	  3	  on	  ainult	  MTÜ	  projektid,	  
ülejäänud	  on	  vallavalitsuste	  projektid.	  
Meetme	  1.2	  hindamiskomisjonis	  (2012.	  aasta	  II	  taotlusvooru	  komisjonis	  –	  protokollija)	  on	  4	  
vallavanemat	  ja	  3	  HEAK	  töötajat, kellest	  küll	  üks	  enam	  HEAKis	  ei	  tööta	  ja	  1	  ettevõtja,	  mitte	  
ühtegi	  MTÜ	  esindajat.	  Meetme	  2.1	  hindamiskomisjonis	  pole	  ka	  MTÜ	  esindajat.	  
Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  põhikirjas	  on	  MTÜ	  osalused.	  Nõustajad	  on	  vallavalitsuste	  töötajad,	  
hindamiskomisjonis	  on	  4	  vallavanemat	  ja	  raha	  saavad	  omavalitsused.	  See	  näeb	  välja	  inetu	  ja	  
MTÜd	  on	  kõrvale	  lükatud.	  Meetmes	  1.2	  on	  kõrvale	  jäetud	  projekte,	  sh	  Kehra	  Raudteejaam.	  
Pooleli	  on	  ka	  Lilli	  Seltsimaja.	  Toetuse	  saavad	  uued	  rekonstrueerimisprojektid	  (Kose	  
Vallavalitsuse	  projekt),	  mitte	  pooleliolevad	  objektid.	  
	  
Tiina	  Sergo:	  
Hindamiskomisjonides	  kolme	  sektori	  partnerlus	  täiesti	  toimib.	  HEAK	  töötajate	  näol	  on	  samuti	  
tegemist	  MTÜde	  esindajatega.	  
Juhin	  tähelepanu,	  et	  2011.	  aastal	  olid	  meetme	  1.2	  raames	  rahastatuse	  saanud	  8	  projektist	  5	  
MTÜde	  poolt	  esitatud.	  Seega	  ei	  saa	  kuidagi	  väita,	  et	  MTÜd	  oleksid	  taotlemisest	  kõrvale	  
lükatud	  või	  vähem	  soositud.	  	  
	  
Vello	  Jõgisoo:	  
Vallavalitsused	  teevad	  projekte	  mitte	  enda,	  vaid	  kohalike	  inimeste	  heaks.	  Leader	  põhimõttes	  
osalevad	  nii	  paberil	  kui	  tegelikkuses	  omavalitsused,	  mittetulundusühendused	  kui	  ettevõtjad.	  
Projekti	  kirjutaja	  võtab	  alati	  riski,	  et	  projekt	  ei	  pruugi	  raha	  saada.	  Iga	  komisjoni	  liige	  hindas	  
projekte	  vastavalt	  hindamiskriteeriumitele.	  Kui	  projekti	  rahastati	  alguses,	  ei	  tähenda	  see	  
automaatselt,	  et	  projektile	  tuleb	  ka	  jätkuraha.	  
Komisjoni	  liikme	  töö	  seisukohast	  –	  komisjoni	  liikme	  töö	  on	  raske	  ning	  tasustamata.	  Mäletan	  
Anija	  mõisas	  toimunud	  üldkoosolekut,	  kus	  komisjoni	  liikmeid	  tuli	  komisjoni	  poolvägisi	  
määrata	  kuna	  keegi	  seda	  tööd	  teha	  ei	  tahtnud.	  
Nõustamise	  poole	  pealt	  pakkuge	  välja	  parem	  lahendus.	  Kui	  piirkonnas	  on	  olemas	  kompetents	  
ja	  tahe	  nõustamist	  läbi	  viia	  mõnel	  MTÜl,	  siis	  tehke	  oma	  ettepanekud.	  Vallavalitustes	  teevad	  
nõustajad	  seda	  tööd	  täna	  tasuta	  ja	  heast	  tahtest.	  Vallavalitsustel	  oleks	  hea	  meel	  kui	  töötaja	  
saaks	  rohkem	  tegeleda	  oma	  põhitööga.	  
	  
Marianne	  Leis:	  
Kas	  taotlejad	  arvestavad,	  et	  peab	  tegema	  riskianalüüsi,	  kas	  ja	  kuidas	  on	  jätkusuutlik?	  Nii	  tekib	  
oht,	  et	  alustatud	  objekt	  jääb	  seisma	  ja	  ei	  suudeta	  lõpuni	  viia.	  
Kas	  Kehra	  Raudteejaamal	  on	  võimalik	  peale	  eitava	  vastuse	  saamist	  järgmistest	  voorudest	  
uuesti	  taotleda?	  
	  
Tiina	  Sergo:	  
Riskianalüüsi	  vajalikkusest	  ning	  jätkusuutlikkuse	  põhjendamise	  olulisusest	  räägitakse	  ka	  igal	  
infopäeval.	  Eraldi	  hindepunkte	  selle	  eest	  juurde	  ei	  saa,	  et	  tegemist	  on	  jätkuprojektiga.	  
Hindamiskomisjon	  analüüsib	  iga	  kord,	  ka	  jätkuprojektide	  puhul,	  riskide	  hindamist.	  	  
Etappide	  kaupa	  projekti	  elluviimine,	  eriti	  ehitusprojektide	  puhul,	  on	  alati	  100%	  taotleja	  enda	  
risk	  ning	  alati	  tuleb	  projekti	  kirjutades	  juba	  ette	  arvestada	  võimalusega,	  et	  järgmiste	  etappide	  
jaoks	  ei	  pruugi	  soovitud	  projektiraha	  tulla.	  	  



 

 

Vastutust	  objekti	  poolelijäämise	  eest	  ei	  saa	  mitte	  ühegi	  fondi	  peale	  panna,	  see	  on	  siiski	  
taotleja	  poolt	  teadlikult	  võetud	  risk.	  Poolikuid	  objekte	  on	  üle	  Eesti	  väga	  palju,	  see	  ei	  ole	  ainult	  
Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  piirkonna	  probleem.	  Objektile	  ei	  anta	  raha	  ainult	  selle	  põhjal,	  et	  
tegemist	  on	  pooliku	  objektiga.	  Viimane	  info	  PRIAst	  on	  samuti,	  et	  vaadatakse	  väga	  kriitiliselt	  
projekte,	  mis	  ei	  saa	  projekti	  tulemusel	  lõplikult	  valmis	  (ehk	  sihtotstarbelisse	  kasutusse)	  ning	  
juba	  on	  juhtumeid,	  kus	  tegevusgrupi	  poolt	  heaks	  kiidetud	  projektid	  saavad	  PRIAst	  eitava	  
vastuse	  just	  seetõttu,	  et	  jätkusuutlikkus	  ei	  ole	  tagatud.	  
	  
Loomulikult	  on	  Kehra	  Raudteejaamal	  õigus	  uuesti	  toetust	  taotleda	  nii	  Leader	  meetmest	  kui	  ka	  
teistest	  fondidest.	  See	  ei	  ole	  kusagil	  keelatud	  ja	  on	  tervitatav	  kui	  taotleja	  oma	  projekti	  
parandab	  ja	  uuesti	  parema	  projektiga	  taotlema	  tuleb.	  
	  
Käesoleva	  protokolli	  lisad:	  
	  
Lisa	  1	  –	  MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  2011.	  aasta	  majandusaasta	  aruanne	  
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