MTÜ PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖKOGU
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Toimumisaeg:

29.04.2014

Toimumiskoht:

Jõelähtme vald Iru küla, Iru külamaja

Aeg:

kell 18.00 – 20.00

Osalejaid:

39 liiget (nimekiri lisatud LISA 1). MTÜ liikmeid kokku on 50, seega
kvoorumi nõue on täidetud. Volituse alusel oli esindatud 4. liiget (volitused
lisatud LISA 2). Külalisena osales Mihkel Laan, Cumulus Consultingust, esimene
päevakorrapunkt on avalik arutelu, osalekte nimekiri LISA 3.

Koosolekut juhatab juhatuse esimees Arno Kannike, protokollijaks valiti Margit Pärtel.
Päevakord:
1. Strateegia 2015 – 2020 avatud arutelu. Ettekanne Mihkel Laan, Cumulus
2. Majandusaasta 2013 auditeerimise ülevaade ja aruande kinnitamine. H.Lukas; A,Kannike
3. Põhja-Harju Koostöökogu VIII taotlusvooru esitatud Koostöökogu projekti kinnitamine. Info
Margit Pärtel
4. Käesoleva rahastusperioodi viimase IX taotlusvooru läbiviimise korraldamisest. Info Margit Pärtel;
5. Rakenduskava 2014 muudatuse arutelu ja kinnitamine. M.Pärtel
6. Põhja- Harju Koostöökogu juhatuse valimise korraldamisest. A.Kannike
7. Kohapeal tõstatavad küsimused.
Päevakord kinnitati ühehäälselt.

1. Strateegia 2015 – 2020 avatud arutelu. Ettekanne Mihkel Laan, Cumulus
M.Laan tutvustas strateegia uuendamise käigus tehtud tööd ja analüüside tulemusi – valminud on
strateegia 2015-2020 tööversioon, mida tutvustati üldkoosolekul osalenud liikmetele ning strateegia
koostamisel osalenud huvilistele – arutelu toimus avatud päevakorrapunkti raames (LISA 4).
Strateegia koostamine jätkub peale Põllumandusmisteeriumi eelhindamist, töörühma
kokkukutsumine on kavandatud peale eelhindamise tulemuste teada saamist.
Otsustati:
1.1. Kiita heaks Põhja-Harju Koostöökogu strateegia 2015-2020 tööversioon seisuga 29.04.14 ning
esitada see Põllumajandusministeeriumile eelhindamiseks. Otsus kinnitati ühehäälselt.
2. Majandusaasta 2013 auditeerimise ülevaade ja aruande kinnitamine. H.Lukas; A.Kannike
A.Kannike andis liikmetele ülevaate 2013 aasta tegevusest, mida kajastab majandusaasta aruanne
tegevuste osas. 2013.aasta majandusaasta aruanne on auditeeritud. H.Lukas andis ülevaate

auditeerimise tulemustest – audiitori Ene-Riika Kogeri HLB Expertus Oü-st läbi viidud audit ei
tuvastanud rikkumisi ja majandusaasta aruanne põhineb õigetel faktidel.
Otsustati:
2.1. Kinnitada 2013.aasta majandusaasta aruanne ja audiitori otsus (LISA 5, 6). Otsus kinnitati
ühehäälselt.
3. Põhja-Harju Koostöökogu VIII taotlusvooru esitatud Koostöökogu projekti kinnitamine.
M. Pärtel
Juhatuse koosoleku nr 88 (19.02.14) otsusega esitas koostöökogu omapoolse projekti selle aasta
taotlusvoorule – „Turismialane koostöövõrgustik Põhja-Harju Koostöökogu piirkonnas“. Juhatuse
otsus 2.1. Esitada MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu poolt turismialane projekt kaheksandasse
taotlusvooru toetuse saamiseks, mille tegevuste hulgas on Jõelähtme, Rae ja Viimsi valdade Peeter
Suure Merekindluse rajatiste kaartistamine, turismialase koostöövõrgustiku arendamine ning
piirkonna tutvustamine läbi erinevate kaasamisürituste.
Projekt läbis hindamise ja kogus 3,85 punkti, olles pingereas esikohal, projekti toetus 5000 eur,
kogumaksumus 5976 eur.
M.Pärtel tutvustas projekti vajalikkust, eesmärke ja selle tegevusi: Eesmärk on piirkonna
turismipotensiaali parem ärakasutamine turismitoodete ettevalmistamiseks, omavaheliste sidemete
loomine ja koostöö parandamine, ühisturundus kanalite väljaselgitamine, ressursside ja võimaluste
hindamine koostegevuse korral. 2012.aastal koostas Põhja-Harju Koostöökogu tegevuskava
turismiedendamiseks piirkonnas, mis kandis üldnimetust „Samm Tallinnast“ ja oli kavanduatud
piirkondlike turimisihtkohtade ja -toodete väljaarendamiseks – selle raames on piirkonda ja
piirkonna ettevõtteid tutvustatud Soomes Mardilaadal (2013) ja Tourestil (2014), uuritud on
võimalusi Peterburgi messil osalemiseks, Jõelähtme ettevõtjad ja vallavalitus on alustanud
koostöövõrgustiku moodustamist, on välja antud ühistrükised soome ja eesti keeles, korraldatud on
mitmeid tutvustavaid üritusi Tallinna giididele ja turismiettevõtjatele (2013/2014), Viimsi
turismiettevõtlust koordineerib Rannarahva Muuseum, kes alustab oma turismialase veebilehe
tegemist jne. Seega 2013-2014 on turismialase tegevuse meiepoolne algatus olnud jõuline, seda ei
tohi soiku jätta enne uue tegevusperioodi algust ehk uute projektide käivitumist – meie eesmärgiks
on hoida juba saavutatud koostööd ja leida uusi tegijaid meie hulka. Enam tähelepanu peab saama
Rae vald, leida sealt need vähesedki üles.
Projekti tegevused:
 Ümarlaud (1 tk), seminar (1 tk) – eesmärk Põhja-Harju Koostöökogu piirkonna turismialase
koostöö ja ühiskontseptsiooni väljaselgitamine Peeter Suure Merekindluse valguses (lisaks
võimaluste väljaselgitamine koostööprojekti algatamiseks Nelja Valla Kogu ja
välispartneritega).
 Tutvustavad ringsõidud kolme valla piires ( 3 ringsõitu) – kaasamisüritused koostöökogu
liikmetele, ettevõtjatele, kaastatud huvilistele koostöö ja kontaktide leidmise eesmärgil;
 Kaasamisseminar kolme valla turismiettevõtjatele (1 tk), väljundiks toote- või
turundustrükised (3 000 tk) – eesmärk koostöövõrgustiku moodustamine ning ühiste
turunduskanalite kaudu klientide ja partnerite leidmine.
Otsustati:
3.1. Kiita heaks projekti „Turismialane koostöövõrgustik Põhja-Harju Koostöökogu piirkonnas“
tegevuskava ning esitada projekt PRIA-le rahastamiseks. Otsus kinnitati ühehäälselt.
4. Käesoleva rahastusperioodi viimase IX taotlusvooru läbiviimise korraldamisest. M. Pärtel
M.Pärtel andis ülevaate veebruaris toimunud 8.taotlusvooru tulemustest ja toetussummade jääkidest
- 8. vooru jääk on 1 900 eur, millele lisandub PÕM käskkiri nr 60 (09.04.2014) määratud lisaraha
5395.99. (Seda saab määrata rakenduskava muutmise alusel.) Kogu lisaraha määramisega

projektide toetuseks on praegu 9.vooru avamiseks 7 296 eur. Tõenäoliselt lisandub siia veel
käimasolevatest projektidest pisut, kuid seda hetkel pole teada. Juhatus on oma koosolekul
(16.04.14) arutanud üheksanda vooru avamise võimalusi. Kuna pole täpselt teada, palju võib veel
lisanduda käimasolevate projektide lõpetamise jääkidest, siis avatud taotlusvooru nii väikese
summa jaotamiseks ei ole mõistlik teha arvestades ka ajalist faktorit tegevuste lõpetamise osas.
Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku avada 9. taotlusvoor kitsendatud tingimustel 1. Meetme
raames – piirata taotlejate sihtgruppi nii, et taotlejaks saab olla ainult koostöökogu, esitada
üldkoosolekul ettepanek kinnitada 9.taotlusvooru avamine juulis 2014 koostöökogu projektitoetuse
taotluse esitamise ja selle elluviimise eesmärgil. Koostöökogu projekt suunata organisatsiooni
paremaks tutvustamiseks ja ta liikmete hüvanguks, ühise õppereisi korraldamiseks, ning siduda see
rahvusvahelise projektiga LEPS.
Projekti tegevusteks on õppereisi korraldamine marssruudil Leedu, Poola, Slovakkia, mille käigus
korraldatakse erinevate teemapüstitustega mõttetalguid koostöökogu organisatsioonilise võimekuse
tõstmiseks ning tuntuse saavutamiseks, viiakse kolm eesti stendi (LEPS projekti kohustus)
partnerriikidesse ning osaletakse Slovakkias toimuval trditsioonilisel festivalil (24-25.07.14)
omapoolse kultuuritervitusega.
A. Kannike tutvustas LEPS projekti senist tegevuskäiku. Märtsis väisas Slovakkia partneri esindaja
Katarina Krullova Tallinnat ja toimus lühike kohtumine projekti jätkamise asjus. Slovakkidel
toimus kootööprojekti rahastamise kinnitamine ja nad saavad oma projekti tegevusi alustada alles
nüüd. Nad ootavad delegatsioone Slovakkiasse 24-25.juulil, kui neil toimuvad kohalikud
traditsioonilised pidustused ning projekti tegevuste tutvustus. Kuna meil on koostööprojekti raames
vaja viia oma muinsaloo stendid Poolasse, Leetu ja Slovakkiasse, siis oleks mõistlik teha seda ühe
reisina ning kaasata võimalikult palju koostöökogu liikmeid. Kavandada 40-50. inimesest grupp.
Otsustati:
4.1. Avada 9. taotlusvoor 9 – 15.juuli 2014 kitsendatud tingimustel 1. Meetme „Külakogukondade
ühendamine ja arendamine“ raames – piirata taotlejate sihtgruppi nii, et taotlejaks saab olla
erandkorras ainult koostöökogu ning taotlusvoor on avatud 5 tööpäeva. Otsus kinnitati ühehäälselt.
4.2. Esitada üheksandasse taotlusvooru koostöökogu projekt „Kaasamisseminar ja õppereis LEPS
projekti partnerite juurde“. Otsus kinnitati ühehäälselt.
5. Rakenduskava 2014 muudatuse arutelu ja kinnitamine. M.Pärtel
Rakenduskava A osa ehk organisatsiooni eelarvet muutma hetkel ei pea, kui kogu PÕM käskkirjaga
nr 60 (09.04.2014) määratud lisaraha 5395.99 suunatakse projektitoetusteks – muutma peab sel
juhul rakenduskava B osa.
Otsustati:
5.1. Suunata PÕM käskkiri nr 60 (09.04.2014) määratud lisarahast 100% ehk 5395.99 üheksanda
taotlusvooru eelarve I meetmesse ning kinnitada rakenduskava 2014 muudatus (B-osas). (LISA 7)
Otsus kinnitati ühehäälselt.
5.2. Kinnitada 1. Meetme „Külakogukondade ühendamine ja arendamine“ meetmelehe
muudatused: Asendada p 4 - Meetme raames võib taotlejaks olla kohalik tegevusgrupp; p 9 Rahastatud ja ellu viidud 1 projekt; p 11 - Toetuse määr on kuni 90% abikõlbulike kulude
maksumusest; Meetme toetuse eelarve on 5395.99, millele lisanduvad määratud toetuste vabanenud
vahendid. (LISA 8) Otsus kinnitati ühehäälselt.
6. Põhja-Harju Koostöökogu juhatuse valimise korraldamisest. A.Kannike
Juhatuse kolmeaastane tegevusaeg saab täis juunis ning siis tuleb üldkoosolek kokku kutsuda. Seda
võiks teha siis pidulikumas vormis, kuna juunis on ka koostöökogu sünnipäev. Koosoleku paigana

pakuti juhatuse poolt välja Rae vallas asuvat Üksikut Rüütlit. Koosoleku päevakorras on juhatuse
valimine, õppereisi korraldamine ja edukate projektide tänuürituse korraldamise arutelu.
Otsustati:
6.1. Korraldada üldkoosolek 05.06.2014.a. algusega kell 18.00, võimalusel Rae vallas asuavas
hotell&restoranis Üksik Rüütel.
7. Kohapeal tõstatatud küsimused
Kohapeal tõstatasid küsimuse Jaan Tepp ja Jaan Urvet koostöökogu tegevuse avalikumaks
muutmise kohta – küsimus tõusis üles seoses sellega, et juhatuse koosolekute protokollid on
kättesaadavad praeguse korra kohaselt koostöökogu kontoris, jooksvalt juhatuse otsuseid liikmetele
ei saadeta ning need ei ole kodulehel. Avaldati erinevaid arvamusi juhatuse protokollide kui
töödokumentide avalikustamise kohta.
Küsimus kerkis seoses õppereisi kavandamisega juulis – täpsem informatsioon õppereisi marsruudi,
programmi ja muu vajaliku reisiinfo kohta tehakse teatavaks juunis ja üldkoosolekul.
Otsustati:
7.1. Ettevalmistada koostöökogu töö avalikustamise ja informeerimise kord.
7.2. Slovakkia õppereis toimub 21-27.juulil 2014.

Lisad:
Lisa 1 – koosoleku liikmete nimekiri
Lisa 2 – volitused
Lisa 3 – strateegia avalikul aruteleul osalejad
Lisa 4 – Strateegia 2015-20 tööversioon
Lisa 5 – Majandusaasta aruanne ja tegevusaruanne
Lisa 6 – Audiitori otsus
Lisa 7 - Rakenduskava 2014 muudatus
Lisa 8 - 1. Meetme „Külakogukondade ühendamine ja arendamine“ meetmelehe muudatus

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

Arno Kannike

Margit Pärtel

