
MTÜ PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖKOGU
 ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Toimumisaeg:        24.oktoober 2012
Toimumiskoht:      Saha tee 13, Loo alevik, Jõelähtme vald
Aeg:                         kell 17.00 – 19.30
Osalejaid:               28 liiget (nimekiri lisatud LISA 2 lk). MTÜ liikmeid on seisuga
24.10.2012 kokku 46, seega  kvoorumi nõue on täidetud. 
Volituse alusel olid esindatud 3 liiget – SA Rannarahva Muuseum, OÜ Jõelähtme Varahaldus, 
Soletek OÜ (volitused lisatud LISA 6 / 3 volitust) 

Koosoleku juhatajaks valiti Reet Rehtsalu, protokollijaks valiti Merle Laager.

Päevakord:  
1 . U u e  m ää r use t u t v us t us

2. Ü l d k o o s o l e k u  k o os k õ l as t us ha l d us l e p i n g u  sõ l m i m i se ks

3. T ö ö k o r d a de k i n n i t a m i n e

4. R a k e n d us k a va 20 13 k i n n i t a m i n e

Päevakord kinnitati ühehäälselt. 

Päevakorrapunkt 1.
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu juhatuse esimees, Reet Rehtsalu, tutvustas Põllumajandusministri 
määrust nr 75 (kinnitatud 21.09.2012.a.) ning andis ülevaate määruse olulisematest punktidest.

Otsustati: 
1.1. võtta Põllumajandusministri määrus nr 75 (kinnitatud 21.09.2012.a.) teadmiseks ja edaspidistes 
tegevustes lähtuda määrusest.

Päevakorrapunkt 2.
Reet Rehtsalu: PRIA sõlmib kohalike tegevusgruppidega halduslepingud, mis on edaspidi 
tegevusgruppide toetuse saamise aluseks ning reguleerib koostöökogu tegevust.
Jaan Urvet: Kas haldusleping on juristi hinnangu saanud?
Reet Rehtsalu: Halduslepingu koostajaks on PRIA, seega on dokument juriidiliselt korrektselt 
koostatud.
Avaldus halduslepingu sõlmimiseks on vaja esitada PRIA-le 1.novembriks, lisaks on vaja esitada 
PRIAle kinnitamiseks hindamiskomisjoni töökorrad. Aastal 2013 viib Põhja-Harju Koostöökogu 
läbi 1 taotlusvooru, selles on hindamiskomisjon sama. Nimetatud dokumendid peab enne PRIA-le 
esitamist kinnitama üldkoosolek. 

Otsustati:
1. Nõustuda MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu ja PRIA vahelise halduslepingu sõlmimisega 
ja esitada avaldus PRIAle lepingu sõlmimiseks. Poolt hääli oli 27, vastuhääli ei olnud, erapooletu 
oli 1. (LISA 1)

Päevakorrapunkt 3.
Reet Rehtsalu: PRIAle esitatavad Töökorrad on järgmised: 



1. MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu Toetuse taotlemise, menetlemise ja seire kord
2. MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu kord „Töörühma liikme taandamiseks projektitaotluse

hindamisest“
3. MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu vaiete menetlemise kord
Juhul kui meie poolt esitatud dokumentides on puudusi, annab PRIA nende kõrvaldamiseks tähtaja.
Reet Rehtsalu tutvustas kõiki kolme töökorda:
1. Toetuse taotlemise, menetlemise ja seire kord
Margit Pärtel: Hindamiskomisjonil tuleb hindamiskriteeriumid  üle vaadata, eriti just indikaatorite
osas.
2. Töörühma liikme taandamiseks projektitaotluse hindamisest
Arno Kannike: korras puuduvad terminid, eelmises korras olevad terminid tuleks lisada igasse 
töökorda. Samuti kirjutada lahti mõiste „menetlusosaline“.
Arutelu seotud isikutest. Juhatuse liikmed ei tohi hindamiskomisjonis olla alates 1.juuli 2013.a.
3. Vaiete menetlemise kord.
Üldine arutelu meetme teemal.
Oluline on lisada juurde mõisted ja lisada täpsustus mõistele „vaie“ , korra tähenduses on tegemist 
kirjaliku vaidega“

Otsustati:
1. Kinnitada  kõik  3  töökorda  koos  vajalike  täienduste  ja  märkustega. Otsus  kinnitati 
ühehäälselt, vastuhääli ei olnud, erapooletuid ei olnud. (LISAD 2-4)

Päevakorrapunkt 4.
Merle Laager tutvustas Rakenduskava 2013 eelarvet.
Otsustati:
1. Kinnitada  Rakenduskava  2013. Otsus  kinnitati  ühehäälselt,  vastuhääli  ei  olnud, 
erapooletuid ei olnud. (LISA 5)

Lisad:
Lisa 1 – Haldusleping 
Lisa 2 – MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu Toetuse taotlemise, menetlemise ja hindamise kord
Lisa 3 - MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu kord „Töörühma liikme taandamiseks projektitaotluse

  hindamisest“
Lisa 4 - MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu vaiete menetlemise kord
Lisa 5 – Rakenduskava 2013
Lisa 6 - Volitused

Reet Rehtsalu Merle Laager
Koosoleku juhataja                                                                             Koosoleku protokollija
/Allkirjastatud digitaalselt/ /Allkirjastatud digitaalselt/
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