
 
 

MTÜ PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖKOGU 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

 

Toimumisaeg:        27.09.2018 

 

Toimumiskoht:      Kostivere Kultuurimõis, Mõisa tee 2, Kostivere alevik, Jõelähtme vald 

 

Aeg:                         kell 18.00 – 20:00 

 

Osalejaid:               19 liiget (nimekiri lisatud Lisas 1). 

          

Koosoleku juhatajaks valiti juhatuse esimees Arno Kannike ja protokollijaks Carmen Kressa. 

 

Järgnevalt tutvustas koosoleku juhataja Arno Kannike koosoleku päevakorda. 

 

Päevakord: 

 

1. Põhja-Harju Koostöökogu strateegia 2015-2020 vahehindamise aruande esitlus. M.Pärtel 

2. Strateegia 2015-2020 muudatus ettepanekute läbi vaatamine ja kinnitamine. M.Pärtel  

3. Rakenduskava 2019 kinnitamine. M.Pärtel 

4. Kohapeal tõstatavad küsimused 

 

Koosoleku juhataja pani esitatud päevakorra hääletamisele. 

Päevakord kinnitati ühehäälselt. 

 

Päevakorra p.1. Põhja-Harju Koostöökogu strateegia 2015-2020 vahehindamise aruande 

esitlus. M.Pärtel  

Tulenevalt strateegia seire rakendamisest tuli koostada Põhja-Harju Koostöökogu 2015-2020 

strateegia vahehindamise aruanne. Aruande koostamise aluseks olid projektidest kogutud seire 

näitajaid ning strateegiast tulenevate meetmete eelarve mahtude täitumise jälgimine. Margit 

Pärtel andis ülevaate PHKK meeskonna poolt koostatud aruandest (Lisa 2). Detailne info seire 

näitajate hetkeseisu osas on aruandes esitatud tabelina peatükis Analüüs. Seirenäitajaid ja 

eelarve täitmine, millele lisandub info eelarve täitmise osas peatükis Eelarve täitmine. 

Kokku on praeguste arvestuste kohaselt jääk 477 882 eurot, millega saab avada veel ühe 

taotlusvooru. Päevakorrapunkt oli informatiivne. 

Päevakorra p.2 . Strateegia 2015-2020 muudatus ettepanekute läbi vaatamine ja 

kinnitamine. M.Pärtel 



Margit Pärtel tutvustas osalejatele Põhja-Harju Koostöökogu juhatuse laiendatud koosoleku nr 

141 (05.09.2018) arutelude tulemusena välja töötatud strateegia 2015-2020 muudatus 

ettepanekuid: 

Meetme osakaalude muutmine 

Ettepanek suunata jagatav jääk viimases taotlusvoorus meetmete vahel alljärgnevalt, kuna jäägi 

maht strateegia muudatuste kinnitamise hetkel on üle 450 000 eur: 

I meede 30%  Põhjendus: Senised strateegilised tulemusnäitajad ei ole veel täies mahus 

täidetud, samas eelarve on täidetud 80% kogu meetme mahust. Ettevõtluse meede oli strateegia 

koostamise ajal prioriteetseim valdkond (meetme osakaal 40%), kuid senine kogemus näitab 

vajadust korrigeerida strateegia valdkondade prioriteetsust. Tunnistada ettevõtluse meetme alla 

jäämist kogukonna meetmele ( kolmas meede ) nii projektide kvaliteedi, mõju kui ka 

konkurentsi poolest. Seni laekunud projektid ei ole suutnud täita oodatud strateegilisi eesmärke 

ja tulemusnäitajaid, konkurents on madal. Seega on põhjendatud vähendada  I meetme osakaalu 

30 %-le. 

II meede 10% Põhjendus: Senised stareegilised tulemus-ja väljundnäitajad on kõige 

madalamad, eelarve täidetud vaid 41% kogu meetme mahust. Puudub konkurents ning 

projektide vastavus ühisprojektide tingimustele on puudustega. Samas ei näe potensiaali 

strateegiliste eesmärkide täitmiseks viimases taotlusvoorus. Peame mõistlikuks vähendada 

meetme osakaalu 20%-lt 10%-le,  andes sellega  veel võimaluse tugevate ühisprojektide 

esitajatele. 

III meede 54% Põhjendus: Senised strateegilised tulemusnäitajad ei ole veel täies mahus 

täidetud. Kogukondade meede on kõige konkurentsitihedam, omab suurimat mõju piirkonna 

arengule, on kasusaajate hulgalt kõige suurem, maaelu arengule kaasabi rohujuure tasandil 

osutamisele kõige lähemal, potensiaalseid ja häid projekte on meetmes raha vähesuse pärast 

jäänud rahastamata, seega ellu viimata. Arvestades asjaolu, et teise ja kolmanda meetme 

sihtgrupp on sama, suurendame kolmandat meedet 35%-lt 54%-le, mis jätab kogukondadele 

võimaluse kasutada toetusi enim vajalike ja nõutavamate tegevuste elluviimises kogukondade 

tarbeks. 

IV meede 6% Põhjendus: Strateegia tulemusnäitajad on täidetud. Otstarbekas on jätkuvalt 

suunata vahendid uute rahvusvaheliste ja siseriiklike koostööprojektide ettevalmistamiseks. 

Tõsta eelseisvas voorus meetme osakaalu 1 ( ühe ) protsendi võrra. 

Läbi viidud seire vahearuande koostamise tulemusena selgus, et eelarve jääk on 27.09.2018.a. 

seisuga 477 882 eurot mistõttu saab rakendada uut ülaltoodud meetme osakaalude jaotust. 

Margit Pärtel tutvustas uue jaotuse alusel tekkivaid meetmete eelarveid, mis on järgmised: 

• Esimene meede 143 365 eur (30%) 

• Teine meetme 47 788 eur (10%) 

• Kolmas meede 258 056 eur (54%) 

• Neljas meede 28 673 eur (6%) 

Arutati uue jaotusega kaasnevate rahaliste vahendite suurust ning Margit Pärtel tõi 

kokkuvõtvalt välja, et ülal toodud uute %-dega kaasneb strateegias muutus. Kui enne oli 

tähtsaim I meede, siis nüüd läheb rõhk III meetme projektidele. Priit Põldma arvas, et III 

meede on ainulaadne ja selline jaotus tuleb ainult kasuks. Ta täpsustas, et kuskil mujal 

programmides sarnast investeeringu meedet enam pole. Kalle Norma lisas, et uue jaotusega 

küll meetmete osakaal muutub, aga sihtgrupp (MTÜd) jääb siiski II ja III meetme osas 

samaks. 



 

Meetmelehtede tingimuste muutmine: 

Margit Pärtel tutvustas meetmelehtede uusi tingimusi alljärgnevalt: 

 I meede maksimum toetussumma on 35 000 eur; äriplaani esitamise nõue kehtestada 

projektidele, mille abikõlblik kulu on üle 20 000 eur 

 III meede maksimum toetussumma on 50 000 eur 

Otsus:   

2.1. Kinnitada Põhja-Harju Koostöökogu strateegia 2015-2020 muudatused redigeeritud 

strateegia dokumendina LISA 3. 

Otsus kinnitati ühehäälselt. 

Otsus: 

2.2. Esitada Põhja-Harju Koostöökogu strateegia 2015-2020 redigeeritud dokument 

Maaeluministeeriumile kinnitamiseks. Anda Juhatusele õigus 2015-2020 redigeeritud 

strateegia dokumendi kooskõlastamiseks juhuks kui ministeeriumi esitab omalt poolt 

ettepanekud ja/või tingimused. 

Otsus kinnitati ühehäälselt. 

Otsus: 

2.3. Esitada PRIAle kinnitamiseks rakenduskava 2019 redigeeritud strateegia alusel. 

Otsus kinnitati ühehäälselt. 

 

3. Rakenduskava 2019 esitamine e-PRIA-le ja selle näitajate kinnitamine. M.Pärtel 

Margit Pärtel tegi ettepaneku esitada 2019 aasta rakenduskava e-PRIA keskkonnas 

alljärgnevalt: 

A osa Koostöökogu administreerimise kulud kokku 120 000 eur: 

• Jooksvad kulud (personali, kaudsed jm kulud) 92 000 eur 

• Elavdamiskulud (õppereisid, liikmemaksud, seminarid jm) 28 000 eur 

B osa Projekti toetused kokku 477 882 eur: 

• Esimene meede 143 365 eur (30%) 

• Teine meetme 47 788 eur (10%) 

• Kolmas meede 258 056 eur (54%) 

• Neljas meede 28 673 eur (6%) 

Otsus: 

3.1. Kinnitada Põhja-Harju Koostöökogu rakenduskava 2019 redigeeritud strateegia 2015-2020 

alusel ning esitada see kinnitamiseks PRIA-le. Anda õigus Rakenduskava 2019 muutmine ja 

täitmine juhatusele.  

Otsus kinnitati ühehäälselt. 

 

4. Kohapeal tõstatatud küsimused. 



 

Maido Pajo küsis, kas on oodata uut Leader-programm-perioodi. Margit Pärtel vastas, et tema 

teada läheb Leader-programm edasi, aga arvatavasti eelarvete mahud muutuvad väiksemaks. 

Arno Kannike kinnitas, et Leader Liit ja Maaeluministeerium on positiivselt meelestatud 

Leader-programmi osas. Jätkuvalt arutletakse multifondide võimalust ning antud teemas 

ajakohase info kogumiseks sõidab Arno Kannike Austriasse ELARDi seminarile (oktoober 

2018). Maido Pajo uuris, kuidas on suhted Kodukandiga. Arno Kannike vastas, et suhted on 

võrreldes varasemaga paranenud. Iru Ämma Klubi on osalenud Kodukandi arenguseminaridel 

ja teistel sündmustel. Põhja- Harju Koostöökogu ja Iru Ämma  Klubi on Kodukant  Harjumaa 

liikmed ning osalesid ka Üldkoosolekul, millel tehti aasta kokkuvõtted ning seati sihid uueks 

perioodiks. 

 

Raimo Tann küsis, kuidas ja millal on kavas tähistada jõule. Margit Pärtel ütles, et ootame 

liikmete ettepanekuid ja mõtteid sellel teemal. Ene Lill leidis, et Eestis 1-2 päevase õppereisi 

formaadis oleks mõistlik seekord jõulude tähistamine lahendada. Raimo Tann pakkus välja 

Moe tootmisüksuse külastamise koos Vihula mõisa külastusega. Margit Pärtel arvas, et vaatame 

millised on eelarvelised vahendid, milliseid ettepanekuid tehakse ja seejärel teeme otsuse. 

 

Kalle Norma tegi ettepaneku osaleda järgmisel sügisel LINC konverentsil Pärnus suurema 

PHKK liikmeskonnaga. Carmen Kressa täpsustas, et seekordsed korraldajad on ette andnud 

tegevusgrupi kohta piirarvuks 5 inimest. Arutati, ehk on võimalik siiski liituda programmiga. 

 

Toivo Aalja uuris, mis on järgmise pool aasta sündmuste kava ning kutsus liikmeid 5.10.18 

Lilleoru hoone-avamisele, kus kontserdiga esineb Siiri Sisask. Margit Pärtel lubas informeerida 

e-kirja teel liikmeid ees-ootavatest sündmustest. 

 

Lõpetuseks uuris Kalle Norma, millal on plaanis uus taotlusvoor avada. Margit Pärtel täpsustas, 

et see võiks juhtuda aasta esimestel kuudel. Strateegia muutmine tuleb kooskõlastada 

ministeeriumiga ja see võib olla pikem protsess.  Arutati ja leiti, et parem on varem taotlejaid 

informeerida taotlusvooru avanemisest.  

 

Otsus: 

4.1. Kuulutada taotlusvoor välja märtsis 2019 ( 25.03-04.04.2019). 

 

 

Koosoleku juhataja Arno Kannike luges üldkoosoleku lõppenuks. 

 

 

 

Koosoleku juhataja      Arno Kannike 

 

 

Protokollija       Carmen Kressa 

 
 
Protokoll on allkirjastatud digitaalselt. 

 


