
 

 

MTÜ	  Ida-‐	  Harju	  Koostöökoda	  	  
	  
Üldkoosoleku	  protokoll	  nr.	  8	  
	  
Puhkekeskuses	  Oxforell,	  Kose	  vald	   	   	   	   	   27.	  juuni	  2011	  	  
	  
	  
Koosoleku	  algus	  kell	  18.00,	  lõpp	  kell	  19.30	  
Juhatas:	  Tiina	  Sergo	  (volitused	  Jaanika	  Toomelt,	  MTÜ	  Koostöökoda)	  
Protokollis:	  Marge	  Tõnisson	  
Kohal	  olid:	  Tiina	  Sergo,	  Merle	  Pussak,	  Tõnis	  Väli,	  Ülle	  Rink,	  Andres	  Õis	  (volitus	  Kose	  Püha	  
Nikolause	  Koguduselt),	  Arvo	  Rodi	  (	  volitus	  MTÜ	  Valitsuse	  Varjend),	  Arvo	  Rodi	  (	  esindab	  Tuhala	  
Kaarli	  Kogudus),	  Arvo	  Rodi	  (	  esindab	  Kose	  Suusaklubi),	  Andre	  Sepp,	  Vello	  Jõgisoo,	  
Paul	  Argus,	  Sille	  Noor,	  Alari	  Song,	  Gerle	  Oks,	  Bruno	  Engel	  (volitus	  Tiit	  Laurilt	  Anija	  Mõisa	  Haldus	  
),	  Andres	  Kallaste,	  Anu	  Altmets	  (	  volitus	  Steve	  Hindreksonilt	  OÜ	  Viking	  Forell),	  	  
Anne	  Oruaas,	  Jaan	  Oruaas,	  Triin	  Tikerpe,	  Kerttu	  Tammik.	  	  
Kutsutuna:	  Marge	  Tõnisson	  
	  
Kinnitati	  järgmine	  päevakord:	  	  
	  
1. Ülevaade	  MTÜ	  tegevustest	  okt	  2010	  –	  juuni	  2011;	  
2. MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  2010	  a.	  majandusaasta	  aruande	  kinnitamine;	  
3. MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  juhatuse	  koosseisu	  kinnitamine;	  
4. MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  põhikirja	  muudatus;	  
5. MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  poolt	  esitatavate	  projektitoetuse	  taotluse	  tutvustus	  	  

ja	  kooskõlastamine.	  
	  
1. Ülevaade	  MTÜ	  tegevustest	  okt	  2010	  –	  juuni	  2011	  

	  
Tiina	  Sergo	  teeb	  ülevaate	  MTÜ	  tegevustest	  vahemikus	  oktoober	  2010	  –	  juuni	  2011.	  
	  
Kokkuvõtte	  teemad:	  
-‐	  Koostöö	  teiste	  Harjumaa	  tegevusgruppidega	  on	  hea,	  koos	  käiakse	  regulaarselt;	  
-‐	  ülevaade	  2010.	  Aasta	  II	  taotlusvoorust	  (toimus	  27.10	  –	  01.11.2010).	  
Esitati	  18	  projekti,	  toetati	  11	  projekti.	  
-‐	  Ülevaade	  2011.	  Aasta	  I	  taotlusvoorust	  (toimus	  16	  –	  18.02.2011,	  avatud	  ainult	  meede	  1.1	  
TEEME	  KOOS)	  
Esitati	  15	  projekti,	  toetati	  14	  projekti.	  
*Infopäev	  10.02	  .2011	  Kosel	  
	  
Ülevaade	  protsentides:	  

• Toetusi	  piirkonda	  2010	  –	  2011	  
Raasiku	  27%,	  Aegviidu	  4%,	  Anija	  25%,	  Kose	  44%	  
	  

• Investeeringuid	  piirkonda	  2010	  –	  2011	  



 

 

Raasiku	  21%,	  Aegviidu	  3%,	  Anija	  36%,	  Kose	  40%	  
• 2011	  II	  taotlusvoor-‐	  esitatud	  taotlused	  

Raasiku	  13%,	  Aegviidu	  10%,	  Anija	  38%,	  Kose	  39%	  
	  

• 2011	  II	  taotlusvoor	  –	  taotletav	  summa	  
Raasiku	  14%,	  Aegviidu	  16%,	  Anija	  47%,	  Kose	  23%	  
	  

• 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.	  
	  

• Koostöö	  Harjumaa	  tegevusgruppidega	  
Ühised	  arutelud	  ähemalt	  1	  kord	  kvartalis;	  
Ühine	  koostöö	  HEAKiga;	  
Ühine	  konverentsi	  planeerimine.	  
	  

• Rahvusvaheline	  konverents	  2011	  
“Väljakutsed	  ja	  võimalused	  linnalähedastes	  Leader	  piirkondades”	  
14	  –	  16	  september	  2011	  Viimsi	  SPA-‐s,	  Harjumaal.	  
Sihtgrupp:	  ettevõtjad	  ja	  ettevõtlikud	  inimesed,	  omavalitsused,	  Leader	  tegevusgrupid,	  	  
välisriikide	  tegevusgrupid,	  koostööpartnerid(ministeeriumid,	  PRIA,	  Euroopa	  Regioonide	  
Komitee).	  
	  

• 12.aprill	  2011	  külastas	  Maamajanduse	  Infokeskust	  grupp	  leedulasi,	  kes	  soovisid	  
ülevaadet	  Eesti	  Leader	  tegevusest.	  Selle	  raames	  külastati	  ka	  meie	  piirkonda.	  Tutvustati	  
toetust	  saanud	  objekte	  (Aegviidu	  madalseikluspark,	  Viikingite	  küla).	  

	  
Tulemas	  on	  Leader	  suveseminar	  21	  –	  22	  juuli	  2011	  Rõngu	  vallas,	  Tartumaa	  
Tervisespordikeskuses.	  Oodatud	  on	  5	  inimest	  igast	  Leader	  tegevusgrupist.	  
Tiina	  Sergo	  palub	  osalemisest	  huvitatutel	  esimesel	  võimalusel	  kontakteeruda	  
info@idaharju.ee	  meiliaadressil.	  
	  
	  

2. MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  2010	  a.	  majandusaasta	  aruande	  kinnitamine.	  
	  
Tiina	  Sergo	  tutvustab	  2010	  a.	  majandusaasta	  aruannet.	  
	  
Revisjonikomisjon	  (Andre	  Sepp	  ja	  Vello	  Jõgisoo)	  	  kinnitab	  majandusaasta	  aruande.	  
	  
OTSUS:	  Üldkoosolek	  kinnitab	  majandusaasta	  aruande	  ühehäälselt.	  
	  



 

 

3. MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  juhatuse	  koosseis.	  
	  
T.	  Sergo	  tutvustab	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  juhatuse	  ettepanekuid:	  	  
1)	  jätta	  juhatus	  9	  liikmeliseks;	  
2)	  kinnitada	  järgmine	  koosseis:	  Tõnis	  Väli,	  Ülle	  Rink,	  Vello	  einland,	  Merle	  Pussak,	  Marge	  Raja,	  
Lydia	  Kruusmann,	  Jaanika	  Toome,	  Arvo	  Rodi,	  Tiina	  Sergo.	  
	  
Otsus:	  Üldkoosolek	  kinnitab	  mõlemad	  ettepanekud.	  Jätta	  juhatus	  9	  liikmeliseks.	  Kinnitada	  
järgnevaks	  kolmeks	  aastaks	  juhatus	  koosseisus	  Tõnis	  Välis,	  Ülle	  Rink,	  Vello	  Einland,	  Merle	  
Pussak,	  Marge	  Raja,	  Lydia	  Kruusmann,	  Jaanika	  Toome,	  Arvo	  Rodi,	  Tiina	  Sergo.	  
	  
Küsimus	  jääb	  üles,	  et	  juhatuse	  koosseisu	  võiks	  järgmisel	  üldkoosolekul	  valida	  Raasiku	  valla	  
esindaja.	  
	  

4. MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  põhikirja	  muudatus.	  
	  
Ettepanek	  asendada	  põhikirjas	  punkt	  1.6	  Ühingu	  asukoht	  (Anija	  vald,	  Harjumaa)	  järgnevalt	  
“Raasiku	  vald,	  Harjumaa.”	  
	  
Otsus:	  Üldkoosolek	  otsustas	  ühehäälselt	  ettepaneku	  poolt	  hääletada.	  	  
Vastuhääli	  ja	  erapooletuid	  pole.	  
	  

5. MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  poolt	  esitatava	  projektitoetuse	  taotluse	  tutvustus	  ja	  
kooskõlastamine.	  

	  
Ettepanek:	  Ida-‐Harju	  Koostöökoda	  esitab	  taotluse	  “Video-‐ja	  fototehnika	  soetamine	  Ida-‐Harju	  
Koostöökoja	  piirkonna	  tegevuste	  edukaks	  kajastamiseks”.	  Meede	  1.1	  TEEME	  KOOS.	  
	  
Otsus:	  Üldkoosolek	  otsustas	  ühehäälselt	  ettepaneku	  poolt	  hääletada.	  Ida-‐Harju	  Koostöökoda	  
esitab	  projektitoetuse	  taotluse	  video-‐	  ja	  fototehnika	  soetmiseks	  Ida-‐Harju	  Koostöökojale.	  
Vastuhääli	  ja	  erapooletuid	  pole.	  
	  
Ettepanek:	  Andre	  Sepp	  teeb	  ettepaneku,	  et	  teise	  projektina	  võiks	  Ida-‐Harju	  koostöökoda	  
taotleda	  telgi	  ostmist.	  
	  
T.Sergo	  paneb	  ettepaneku	  hääletusele.	  
	  
Otsus:	  Üldkoosolek	  otsustas	  ühehäälselt	  ettepaneku	  poolt	  hääletada.	  Ida-‐Harju	  Koostöökoda	  
esitab	  projekti	  telgi	  soetamiseks	  Ida-‐Harju	  Koostöökojale.	  
Vastuhääli	  ja	  erapooletuid	  pole.	  
	  
	  
	  
Tiina	  Sergo	   	   	   	   	   	   	   	   	   Marge	  Tõnisson	  	  
Juhatuse	  esimees	   	   	   	   	   	   	   	   Protokollija	  


