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Kinnitati järgmine päevakord:
1. IHKK 2010. eelarve kinnitamine
2. IHKK juhatuse liikmega tehingu tegemises otsuse vastuvõtmine
3. IHKK hindamiskomisjonide tutvustus ja arutelu
4. Jooksvad küsimused

1. IHKK 2010. eelarve kinnitamine
T.Sergo tutvustab juhatuse poolt koostatud IHKK 2010. aasta eelarve projekti.
Sõna võtavad V.Jõgisoo, M.Pussak, A.Rodi, M.Raja, T.Sergo
Muudatusettepanekuid eelarve osas ei tehta.
T. Sergo: “ Kes on poolt, et eelarve juhatuse poolt esitatud kujul vastu võtta?“
Kõik koosolekul osalejad on nõus.
OTSUSTATI: kinnitada Ida-Harju Koostöökoja eelarve 2010.aastaks (eelarve protokollile lisatud).

2. IHKK juhatuse liikmega tehingu tegemises otsuse vastuvõtmine
T.Sergo annab antud punkti tutvustamiseks sõna M.Rajale.
M.Raja teeb ettepaneku sõlmida leping täiskoormusega IHKK tegevjuhi ülesannete täitmiseks
T.Sergoga, kes seni on täitnud IHKK tegevjuhi ülesandeid osalise koormusega juhatuse liikme
lepingu alusel. Juhatus on T.Sergo tehtava tööga rahul ja teeb ettepaneku T.Sergo jätkamiseks
tegevjuhi ametikohal täiskoormusega.
M.Raja selgitab, et üldkoosoleku otsus selles küsimuses on vajalik kuna nii seaduse kui IHKK
põhikirja kohaselt on juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine üldkoosoleku pädevuses.
M.Raja: ”Panen hääletusele ettepaneku sõlmida T.Sergoga leping täiskoormusega tegevjuhi
ülesannete täitmiseks alates jaanuarist 2010 ja määrata IHKK nimel lepingut sõlmima M.Raja.”
T.Sergo taandab ennast hääletamiselt.

Kõik koosolekul osalejad on ettepaneku poolt.
OTSUSTATI: Sõlmida T.Sergoga leping IHKK täiskoormusega tegevjuhi ülesannete täitmiseks
Leader strateegia rakendamisel alates jaanuarist 2010. Määrata IHKK nimel lepingut ette
valmistama ja sõlmima juhatuse aseesimees Marge Raja.

3. Hindamiskomisjonide ja nõustajate tutvustus ja arutelu
T.Sergo tutvustab inimeste nimekirja, kes on andnud oma nõusoleku nõustajana või
hindamiskomisjonide töös osalemiseks.
Iga omavalitsuse kohta saab olema 1 nõustaja, kes assisteerib projektitaotlejaid taotluse koostamisel
ja esitamisel.
Nõustajatena tegutsemiseks on nõusoleku andnud järgmised inimesed: Tiina Sergo (Raasiku),
Marge Raja (Anija), Merle Pussak (Kose), Rutt Leemet (Aegviidu).
Hindamiskomisjonides osalemiseks on oma nõusoleku andnud järgmised inimesed:
Ühistegevuse ja elukeskkonna hindamiskomisjon: Jaanika Toome, Tiina Sergo, Marge Raja, Merle
Pussak, Juta Männisalu, Demis Voss, Arvo Rodi, Andre Sepp, Vello Jõgisoo, Tiit Laur
Ettevõtluse hindamiskomisjon: Vello Einland, Bruno Engel, Hülle Saarts, Tõnis Väli, Merle
Pussak, Vello Jõgisoo, Gerle Oks, Ülle Rink, Carmen Meikar, Tiina Sergo
T.Sergo juhib tähelepanu, et hindamiskomisjoni töös osalemine tähendab suurt vastutust ja
hindamisperioodil ka pingelist tööd.
V.Jõgisoo juhib tähelepanu, et hindamiskomisjonide koosseisud ei ole omavalitsuste lõikes
tasakaalus. Kose vallast on komisjonides rohkem esindajaid kui teiste piirkonna omavalitsuste
territooriumitelt.
V.Jõgisoo teeb ettepaneku enda väljaarvamiseks ühistegevuse ja elukeskkonna komisjonist ja jätta
Kose vallast hindamiskomisjoni M.Pussak ja A.Rodi.
M.Pussak teeb ettepaneku enda väljaarvamiseks ettevõtluse komisjonist ja jätta hindamiskomisjoni
Kose valla poolt V.Jõgisoo ja V.Einland.
Tehakse ettepanek, et komisjonides võiks omavalitsuste esindajaid olla võrdne arv.
T.Sergo juhib tähelepanu, et ühistegevuse ja elukeskkonna hindamiskomisjonis ei ole Aegviidu
vallast mitte ühtegi esindajat ja ettevõtluse komisjonis ei ole Raasiku vallast mitte ühtegi esindajat.

OTSUSTATI: võtta esitatud informatsioon teadmiseks. Tõnis Väli esitab juhatuse järgmiseks
koosolekuks Aegviidu vallast liikmedkandidaadit ühistegevuse ja elukeskkonna hindamiskomisjoni

ning Tiina Sergo esitab järgmiseks juhatuse koosolekuks kandidaadid ettevõtluse
hindamiskomisjoni Raasiku vallast. Kuna IHKK põhikirja kohaselt on hindamiskomisjonide
liikmete kinnitamine juhatuse pädevuses, siis kinnitab juhatus lõpliku hindamiskomisjonide
nimekirja oma järgmisel koosolekul peale kõigi kandidaatide esitamist.
Juhatus võtab hindamiskomisjoni kinnitamisel arvesse üldkoosolekul toodud arvamusi ja
põhimõtteid.
4. Jooksvad küsimused
V.Jõgisoo tõstatab küsimuse, kas on võimalik omavalitsuste liikmemaksu määra järgmiseks aastaks
alandada.
Omavalitsuste olukord praeguses majandusolukorras on keeruline ja iga säästetud kroon on abiks.
T.Sergo annab sõna kõigi omavalitsuste esindajatele.
Üldine arvamus on, et omavalitsused on vajadusel nõus maksma ka senist liikmemaksu, kuid
arvestades majandusolukorda oleks liikmemaksu vähendamine kindlasti abiks.
T.Sergo tutvustab, et tehtud arvutuste kohaselt tuleks MTÜ toime kui liikmemaksu määra
omavalitsustele langetada senise 15EEK/vallaelaniku pealt 12EEK/vallaelaniku peale.
T.Sergo: ”Kes on selle poolt, et langetada IHKK liikmemaksu määr 2010.aastaks kohalikele
omavalitsustele tasemele 12EEK/vallaelaniku kohta?”
Kõik koosolekul osalejad on ettepaneku poolt.
OTSUSTATI: langetada liikemaksu määr kohalikele omavalitsustele 2010.aastaks tasemele 12EEK
vallaelaniku kohta.
Tõstatakse küsimus IHKK jõulupeo kohta. T.Sergo toob välja, et jõulupidu tuleb katta
omavahenditest või osalustasude arvelt.
Kõik koosolekul osalejad on jõulupeo korraldamise poolt.
Kuupäevadena pakutakse välja kuupäevi enne 21.detsembrit või jaanuaris 2010.
Kohtadena pakutakse Ave Nahkuri kõrtsitalu ja Kõrvemaa keskust.
Tehakse ettepanek, et Tiina Sergo uurib Ave Nahkuri käest võimalikke vabu kuupäevi ja hindasid
ning teatab liikmetele võimalikud jõulupeo kuupäevad.
Merle Pussak teeb ettepaneku, et peol võiks teha ka loosipakid.
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