MTÜ PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖKOGU
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Toimumisaeg:

28.01.2021

Toimumiskoht:

Liipa talu Saha küla Jõelähtme vald / Zoom

Aeg:

kell 18.00 – 20.00

Osalejaid:

18 liiget Liipa talus ja 15 Zoom roomis (nimekirjad lisatud Lisas 1).
Volituse alusel oli esindatud 1 liige (volitus Lisas 2).

Koosoleku juhatajaks valiti juhatuse esimees Arno Kannike, protokollijateks Joel Juht ja Margit
Pärtel.
Järgnevalt tutvustas koosoleku juhataja Arno Kannike koosoleku päevakorda.
Päevakava:
1. Päevakorra ja töökorra kinnitamine;
2. Üleminekuperioodi ja 2021.aasta tegevusplaani tutvustamine;
3. Koostööprojekti „Arukate külade arenguprogramm“ osalemise
kinnitamine;
4. Rakenduskava 2021 kinnitamine;
5. Strateegia muudatuste kinnitamine;
6. 2020 a majandusaasta aruande ülevaatamiseks audiitori kinnitamine;
7. Koostöökogu liikmemaksude kinnitamine;
8. Küsimustele vastamine
Koosoleku juhataja pani esitatud päevakorra hääletamisele.
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
1. Päevakorra ja töökorra kinnitamine.
Esmakordselt toimub koosolek hübriidkoosolekuna – Liipa talus tavakorras ja zoom-ruumis.
Zoom-ruumis osalejad hääletavad kirjalikult – kirjutavad päevakorrapunkti otsuse numbri ning
hääletavad: otsuse poolt, otsuse vastu, erapooletu.
Zoom-ruumis osalejad esitavad küsimuse kirjalikult – nimetavad päevakorrapunkti ja oma
küsimuse.
Otsus 1: Kinnitada üldkoosoleku päevakord ja töökord. Otsus kinnitati ühehäälselt.
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2. Üleminekuperioodi ja 2021.aasta tegevusplaani tutvustamine.
A.Kannike andis ülevaate PHKK arengust viimase kümne aasta jooksul – liikmeskonna kasvust,
piirkonna elanike arvust, toetuste jagunemisest, valdade toetusest. PHKK ootab väga
üleminekuperioodi algust, sest tegevusgrupi käimasoleva perioodi toetusrahad saavad maikuus
otsa. Praegu on teada, et Maaeluministeerium tegeleb üleminekuaastate 2021-22 ajakava ja
LEADER meetme vahendite jaotus täpsustamisega – eesmärk on võimalikult kiiresti taas alustada
LEADER taotlusvoore. Oodata on LEADER määruse muudatuste jõustumist, mille alusel saab
alustada piirkondlike strateegiate muutmist tegevusgruppides (eeldatavalt üldkoosolekud maisjuunis 2021). Uute strateegiate koostamine peaks toimuma 2022. aastal.
M.Pärtel tutvustas 2021 aasta tegevuskava (Lisa 3) – tegevused on küll kavandatud, kuid alati
peab olema valmis koronaaviiruse põhjustatud tingimuste muutumisega. Seetõttu pikalt ette
planeeritud tegevuste ajakava võib muutuda. Eriti keeruline on rahvusvaheliste projektide
jätkamine. PHKK-l on koduleht ja FB, mille kaudu püüame rohkem hakata infot ja tegevusi
kajastama. 2021 aasta tegevused on planeeritud peamiselt erinevate koostööprojektide raames –
PHKK-l on käimas 5 koostööprojekti ja üks ühisprojekt, mis kõik on lõpustaadiumis:
1. Riigisisene koostööprojekt „Pealinnast piirilinna“ - 2016-2022 turismialane, peakoordinaator;
2. Rahvusvahelne "FinEst Countryside - Accessible Coastland Village Tourism in Baltic Sea
Regio" - 2017-2021, suunatud turismile ja kogukokondadele;
3. Riigisisese koostööprojekti "Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused" 2017-2021,
organisatsiooni areng, maakondliku tähtsusega tegevused;
4. Baltikumi koostööprojekt “Multifunctional sustainable tourism entrepreneurship joint
development” 2018-2022, suunatud turismile ja loodushoiule;
5. Riigisisene koostööprojekt "Põhja-Eesti toit tuntuks " 2020-2022, suunatud
väikeettevõtlusele ja kohalikule toidule;
6. Kolme valla ühisprojekt "Leader liigub Rae, Jõelähtme ja Viimsi vallas" 2018-2021, valdade
spordiüritusi ja ühistegevust toetav projekt.
R.Rehtsalu tegi ettepaneku alustada PHKK infokirja väljaandmist, et liikmetel oleks rohkem infot
kättesaadav. Vastavalt info jagamise kodukorrale on ametlikuks infokandjaks PHKK koduleht,
tähtsaid teateid edastatakse maililisti kaudu. Arutelu käigus selgines, et maililisti kaudu võiksid
liikmed saada juhatuse koosolekute protokollide väljavõtteid.
Otsus 2: PHKK juhatuse koosolekute ja üldkoosolekute järgselt edastatakse protokollilised
väljavõtted liikmetele maililisi kaudu. Otsus vastuvõetud (poolt 29, erapooletuid 4).
3. Koostööprojekti „Arukate külade arenguprogramm“ osalemise kinnitamine.
M.Pärtel tutvustas „Arukate külade arenguprogrammi“ algatust Euroopa ja Eesti tasandil,
programmis kavandatud tegevusi, liitumisvõimalusi, külade kaasamist ning PHKK enda tegevusi
antud koostööprojekti raames – piirkonna küladele ja kogukondadele suunatud arukate külade
teema avamist ideekorjete, seminaride, õppereiside, mentorluse jm tegevuste kaudu. PHKK
juhatuse liikmed, kes esindavad meie kolme valda, otsustasid 2.dets.2020 juhatuse koosolekul, et
kiidavad heaks PHKK osalemise siseriiklikus „Arukate külade arenguprogrammis“ ning esitavad
Üldkoosolekule kinnitamiseks igast vallast üks küla (pilootküla) arenguprogrammis osalemiseks.
21.01.2021 toimunud juhatuse koosoleku otsusega kiideti heaks ja otsustati esitada
Üldkoosolekule kinnitamiseks PHKK lisategevused, mille abil antakse piirkonna teistele küladele
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võimalus tutvuda Arukate külade teemaga ning saada teadlikumaks innovatsiooni, ringmajanduse
ja rohetehnoloogia valdkonnas.
Projekti tutvustus, tegevuskava ja eelarve on tood ära esitluses – Lisa 4.
Otsus 3. Kiita heaks Põhja-Harju Koostöökogu osalemine koostööprojektis „Arukate külade
arenguprogramm“ ning kinnitada projekti eelarve 53 257 eur, millest PRIA toetus
moodustab 47 930 eur.
Kiita heaks koostööprojekti „Arukate külade arenguprogramm“ PHKK lisategevuste kava
(Lisa 5) ning projektis osalevad pilootkülad - Lubja küla Viimsi vallast, Uuesalu küla Rae
vallast ja Neeme küla Jõelähtme vallast, kes oma külaseltside kinnituskirjadega kohustuvad
panustama omafinantseeringu osa a`1050 eur.
Otsused kinnitati ühehäälselt.
4. Rakenduskava 2021 kinnitamine.
M.Pärtel tutvustas 2021 aasta eelarvet - PRIA toetust on PHKK-l kasutada kokku 89 930 eur:
Rakenduskava A osa Koostöökogu administreerimise kulud kokku 42 000 eur:
1.Jooksvad kulud 38 000 eur
2.Elavdamiskulud

4 000 eur

Rakenduskava B osa Projekti toetused kokku 47 930 eur
Neljas meede 47 930 eur
Otsus:
4.1. Kinnitada 2021 aasta rakenduskava jooksvad kulud 38 000 eur, elavdamiskulud 4 000
eur ja projektitoetused neljandasse meetmesse 47 930 eur. Anda õigus Rakenduskava 2021
muutmine ja täitmine juhatusele. Otsus kinnitati ühehäälselt.
4.2. Projektitoetuste jäägi suurenemisel suunata raha neljandasse meetmesse projekti
„Arukate külade arenguprogramm“ PHKK lisategevuste arendamiseks kolmanda sektori
huvides. Anda õigus eelpoolnimetatud projekti tegevuskava ja eelarve muutmine ja täitmine
juhatusele. Otsus kinnitati ühehäälselt.
5. Strateegia muudatuste kinnitamine.
27.09.2018 üldkoosolek kinnitas vahehindamise tulemusel strateegia muudatused, mis eelkõige
olid tingitud viimase taotlusvooru läbiviimisest (2019) – muutsime meetmete osakaalusid.
Nüüd peame taaskord strateegiat muutma seoses jääkide kasutamisega ja üleminekuperioodi
lülitamisega käesoleva strateegia juurde – muutmise eesmärk taaskord meetmete osakaalude
korrigeerimine. M.Pärtel selgitas, et strateegia muutmise vajadus ülemineku perioodi avanemisel
seisab veel ees, kuid hetkel tuleb strateegiat kohandada eeskätt neljanda meetme meetmelehe osas
– uue koostööprojekti algatamine ja rahaliste vahendite suunamine neljandasse meetmesse
muudab meetmete osakaalusid, samuti suureneb koostööprojektide arv neljandas meetmes
(kolmelt kuuele). Muudetud meetmete osakaalud on järgmised:
1. kohaliku ettevõtluse arendamine – 36%;
2. kogukondade aktiviseerimine ja sidusus – 10%;
3. elukeskkonna väärtustamine – 45%;
4. siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine – 9 %
Pooleli olevate 2015-2020 projektide toetussummadest jäävad jäägid ja meetmete jagamata
summad suunatakse alates 2021.aastast IV meetme koostööprojekti "Arukate külade
arendusprogramm".
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Muudetakse strateegia ajalist raami kogu dokumendi ulatuses: strateegia 2015-2020 asendatakse
2015-2022.
Muudetud leheküljed: 1,3,20,21,24,26,28,30,32,37,38,40.
Otsus:
5.1. Kinnitada Põhja-Harju Koostöökogu strateegia 2015-2022 muudatused korrigeeritud
strateegia dokumendina (LISA 6). Otsus kinnitati ühehäälselt.
5.2. Esitada Põhja-Harju Koostöökogu strateegia 2015-2022 korrigeeritud dokument
Maaeluministeeriumile kinnitamiseks. Anda Juhatusele õigus 2015-2022 korrigeeritud
strateegia dokumendi kooskõlastamiseks juhuks kui ministeerium esitab omalt poolt
ettepanekuid ja/või täpsustusi. Otsus kinnitati ühehäälselt.
6. 2020 a majandusaasta aruande ülevaatamiseks audiitori kinnitamine.
Võetud on pakkumine ja saadud nõusolek teostada PHKK majandusaasta 2020 aruande ülevaatus
Ene-Riika Koger vandeaudiitori poolt (HLB Expertus KLF OÜ).
Otsus 6: Kinnitada PHKK majandusaasta 2020 aruande ülevaatuse tegijaks Ene-Riika
Koger (HLB Expertus KLF OÜ). Otsus kinnitati ühehäälselt.
7. Koostöökogu liikmemaksude kinnitamine.
A. Kannike tutvustas senist liikmemaksude kogumise korda ja määrasid. Aegade jooksul on
küsimusi tekkinud omavalitsuste liikmemaksu määrade/toetuste kohta. KOV-id, MTÜ-d ja firmad
tasuvad kõik võrdselt 30 eurot aastamaksu. Omavalitsused on maksnud PHKK-le algusaastatel
ühekordseid tegevustoetusi (kogusummas 81 122 eur), kuid viimased viis aastat pole seda enam
teinud. Liikmemaksusid ja tegevustoetusi kasutame põhiliselt koostööprojektide ja ühisprojektide
10% omaosaluse tasumiseks. Samuti on meil seda raha vaja väljamaksete tasumiseks enne
kuludokumentide väljamaksmist PRIA poolt, mille vahe võib olla kuni kolm kuud.
Eesti Leader tegevusgruppides on KOVide liikmemaksu arvestus seotud omavalitsuses
registreeritud elanike arvuga või määratud kokkulepitud aastamaksu summa. Elanike arvestusega
seotud summad on piirkonniti erinevad (0.60 – 1.50 eur registreeritud elaniku kohta). Siinjuures
on praktiliselt kõik tegevusgrupid saanud toetust nende asutamisest peale, seega enamus 15 aastat.
Vastavalt PHKK põhikirja punkt 5.4.2. peab juhatus arvestust ühingu liikmete üle ja määrab
liikmemaksu tasumise tingimused. Juhatuse ettepanek on kehtestada kohalikele omavalitsustele
aasta liikmemaksu määraks 1 eur registreeritud elaniku kohta, mis hakkab kehtima 1.jaanuarist
2021. MTÜ-de ja ettevõtete liikmemaksud jäävad muutmata.
Otsus 7: Võttes aluseks Põhja-Harju Koostöökogu põhikirja ja juhatuse 20.01.2021
koosoleku nr 161 otsust 1 ning Eestis levinud Leader liikumise hea tava, kinnitada
kohalikele omavalitsustele aasta liikmemaksu määraks 1 eur registreeritud elaniku kohta
iga algava aasta seisuga. Otsus hakkab kehtima 1.jaanuarist 2021. Otsus kinnitati
ühehäälselt.
8. Küsimustele vastamine
Kohapeal küsimusi ei olnud.
Koosoleku juhataja Arno Kannike kuulutas üldkoosoleku lõppenuks.
Koosoleku juhataja
Protokollija

Arno Kannike
Jeol Juht, Margit Pärtel
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