MTÜ PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖKOGU
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Toimumisaeg:

09.12.2021

Toimumiskoht:

Harju tn 6 Tallinn

Aeg:

kell 18.00 – 19.00

Osalejaid:

32 liiget (nimekiri lisatud Lisas 1).

Koosoleku juhatajaks valiti juhatuse esimees Arno Kannike, protokollijaks Margit Pärtel.
Järgnevalt tutvustas koosoleku juhataja Arno Kannike koosoleku päevakorda.
Päevakava:
1. Majandusaasta aruande 2021 kontrollimiseks audiitori kinnitamine
2. Hindamise töörühma liikmete valimine
3. PHKK Projekti kinnitamine (lisatud päevakorda kiireloomulise olukorra tõttu)
4. Uue aasta plaanide tutvustamine
5. Kohapeal tõstatatud küsimused
Koosoleku juhataja pani esitatud päevakorra hääletamisele.
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakorra p.1 Majandusaasta aruande 2021 kontrollimiseks audiitori kinnitamine
HLB Expertus Oü audiitor Ene-Riika Koger on läbi viinud PHKK majandusaasta aruande auditit
mitmel varasemal aastal ja ta on andnud kirjaliku nõusoleku ka selle aasta aruande
kontrollimiseks.
Otsus: Kinnitada PHKK majandusaasta 2021 aruande ülevaatuse tegijaks Ene-Riika Koger
(HLB Expertus KLF OÜ).
Otsus kinnitati ühehäälselt.
Päevakorra p.2. Hindamise töörühma liikmete valimine
M.Pärtel selgitas hindamise töörühma liikmete koosseisu suurendamise ja muutmise vajadust.
Praegu on töörühma suurus 21.liiget, kes esindavad Rae, Viimsi ja Jõelähtme valdasid. Rae valla
esindajad Meelis Kasemaa ja Edurd Erkki Laur ei saa osaleda hindamisel, kuna nad on alates
2020.aastast juhatuse liikmed. Seotuste ja taandamiste tõttu on keeruline komplekteerida
meetmete töörühmasid. Ettepanek on suurendada töörühma isikkoosseisu ning täita nõuet
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vahetada välja vähemalt kolmandik töörühma liikmetest kolme aasta jooksul (viimane vahetus
2019).
M.Pärtel luges ette juhatuse liikmete ja tegevjuhi poolt laekunud ettepanekud uute liikmete
nimetamiseks töörühma koosseisu:


Rae valla esindajatena Agu Laius, Indrek Metusa ja Margus Vain



Viimsi valla esindajatena Eve Kislov ja Valdek Haugas



Jõelähtme valla esindajatena Külle Loik, Berit Janson ja Kai Rimmel

Kohapealse ettepaneku tegi A.Vaikla lisada Viimsi nimekirja Anu Kaiv. Hindamise töörühma
tööd jätkavad Rae vallast Birgit Parmas, Peeter Böckler, Arno Ilves, Margery Lilienthal; Viimsi
vallast Margus Talsi, Tiina Tralla, Esta Järv, Kristiina Sillaste, Dan Nurmik, Siiri Visnapuu;
Jõelähtme vallast Kalle Norma, Irina Pärila, Merike Metstak, Ero Sõmer, Janek Šafranovski, Priit
Põldma. Kogu töörühma 25.liikmest 9 liiget on uued ning seega on täidetud määruse „Kohaliku
tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 21.4.8 /vähemalt üks kolmandik punktis 6
nimetatud töörühma liikmetest vahetub kolme aasta jooksul arvates nende liikmete valimisest/.
Otsus: Kinnitada Põhja-Harju Koostöökogu hindamise töörühm järgmises koosseisus: Rae
valla esindajad Birgit Parmas, Peeter Böckler, Arno Ilves, Margery Lilienthal Agu Laius,
Indrek Metusa ja Margus Vain; Viimsi valla esindajad Margus Talsi, Tiina Tralla, Esta
Järv, Kristiina Sillaste, Dan Nurmik, Siiri Visnapuu, Anu Kaiv, Eve Kislov ja Valdek
Haugas; Jõelähtme vallast Kalle Norma, Irina Pärila, Merike Metstak, Ero Sõmer, Janek
Šafranovski, Priit Põldma, Külle Loik, Berit Janson ja Kai Rimmel.
Otsus kinnitati ühehäälselt.
Päevakorra p. 3. PHKK Projekti kinnitamine.
M. Pärtel tutvustas Põhja-Harju Koostöökogu projekti „ Zoomiga ja Zoomita – kuidas hakkama
saada Covid pandeemia tingimustes“, mis esitati PHKK poolt 5.meetme „Covid-19 mõjude
vähendamine“ taotlusvooru (1-10.novembri 2021) teiste projektidega konkureerima. Tegemist ei
ole ühis- ega koostööprojektiga, mis liiguvad otse üldkoosoleku või juhatuse otsusega PRIA-sse
rahastuse saamiseks. Covid meetmeleht on PRIA poolt kinnitatud ja selle alusel on võimalik
PHKK-l taotlus esitada. Taotluse sisestamise ajal tekkisid juba probleemid e-PRIAs (süsteem
nõudis, et oleks täidetud ühisprojekti tingimused) ning projekti kinnitamisel suunati see otse PRIA
kontrolli, mitte hindamise etappi. PRIA kontrolli käigus tuleb esitada üldkoosoleku otsus projekti
heakskiitmise osas. M.Pärtel tutvustas projeti tegevusi, eesmärki ja eelarvet.
Projetki tegevused:
1. Hübriidkoosolekute varustuse soetamine - sülearvuti ja veebikaamera, ekraan koos kaamera ja
helisüsteemiga ning tugijalaga
2. PHKK liikmetele suunatud õppereis ja Zoomiõpe Põhja-Viljandimaale
Projekti eesmärk:
1. Piirkonna kogukondade esindajad/firmad on saanud tuge ja tarkusi kriisi olukorraga hakkama
saamiseks – suurenenud on kogukondade tarkus ja ühtsus.
2. PHKK liikmeskonna ja kogukondade aktiivsus on kasvanud aastal 2022 - oleme valmis uue
strateegia koostamise protsessi läbi viimiseks.
3. PHKK organisastioon toimib Covid kriisiolukorra kestes jätkusuutlikult, tugiteenus Leader
meetme toetuste jaotamiseks piirkonna inimestele on tagatud.
Kohapeal küsimusi polnud ja ettepanekuid ei tehtud.
Otsus: Kiita heaks PHKK projekti „ Zoomiga ja Zoomita – kuidas hakkama saada Covid
pandeemia tingimustes“ eesmärk, tegevused ja eelarve ning esitada PRIA-le rahastuse
saamiseks 2021.aasta 5.meetme taotlusvoorus toetussummaga 7 992.40 eur
(kogumaksumusega 10 943.74).
Otsus kinnitati ühehäälselt.
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Päevakorra p.4. Uue aasta plaanide tutvustamine
M.Pärtel tutvustas lühidalt 2022 aasta I poole tegevuskava:



1.jaanuarist 2022 liitub tegevmeeskonnaga meetmete koordinaator Signe Valdman.
Toimub ülemineku perioodi taotlusvooru ettevalmistamine - kevade voorus avame kõik
meetmed ( I, II, III ja V) kogu eelarve ulatuses. Juunis toimunud üldkoosolekul nimetasime
taotlusvooru ajaks 21-28.veeb.2022, mis on aluseks väljakuulutuamise otsusele.
Rakenduskava 2022 meetmete jaotus on juhatusel kavas kinnitada jaanuaris, kui on
selgunud projektitoetuste jäägid, mida on võimalik ümber jaotada koos ülemineku perioodi
rahadega.
 Algab uue strateegia kavandamine ja kaasamine (strateegia peab olema valmis hiljemalt
jaanuar 2023).
 "Arukate külade" projekti tegevuste käivitamine - 24 ja 25. jaanuaris toimuvad väikeste ja
suurte kogukondade ideekorje päevad.
 29-30.aprillis toimub õppereis „ Zoomiga ja Zoomita – kuidas hakkama saada Covid
pandeemia tingimustes“
Päevakorrapunkt oli informatiivne.
Päevakorra p.5. Kohapeal tõstatatud küsimused
Juhatuse esimees A.Kannike tõstatas teema: Strateegia muutmise vajadus. Kõne all oli
koostööprojektide meetme eelarve muutmise vajadus (hetkel 4.meetme eelarve 0 eur). Kuna
käesoleval perioodil osalesime turismialases koostööprojektis, mille juhtpartneriks oli MTÜ
Arenduskoda ja partneriteks Rohelise Jõemaa MTÜ ning välispartnerid, siis Arenduskoda on
teinud ettepaneku liituda teema jätkamiseks üleminekuperioodil
kaheaastase Leader
koostööprojektiga
„Kestliku
maaettevõtluse
ja
kultuuripärandi
arendamine
rahvusparkide/kaitsealadega piirkondades“ 2022-2023. A.Kannike tutvustas projekti eesmärki,
millega saame laiemalt tutvustada meie piirkonnas olevat Rebala maastikukaitseala ja seoseid
koostööprojekti eesmärkidega. Kaaluti erinevaid eelarve osakaalusid. Koostöökogu liikmed olid
põhimõtteliselt nõus strateegia muutmisega, kuid vastavalt Leader määrusele saab strateegiat
muuta kord aastas. Kuna 2021.aastal oleme PHKK strateegiat muutnud 29.juuni üldkoosoleku
otsusega ja see on kinnitatud MEMi poolt. Seega saab seda küsimust arutada edasi järgmisel
üldkoosolekul.
Päevakorrapunkt oli informatiivne.
Koosoleku juhataja Arno Kannike luges üldkoosoleku lõppenuks.

Koosoleku juhataja

Arno Kannike

Protokollija

Margit Pärtel
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