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JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL    

 

 

Vaela 20.11.2017. a  (kl 16:00-17:45)   

 

 

Juhatas: Anu Altmets 

Protokollis: Annika Jõks 

Osalesid: juhatuse liikmed: Aimur Liiva; Andrus Saliste; Heiki Mikomägi; Heret Annus; Tiit 
Vahenõmm, Rene Tammis, Erik Sandla 
koordinaator Jako Jaago  
 

Päevakord: 
1. 14.12.2017 toimuva üldkoosoleku päevakorra kinnitamine   
 1.1 2017 aasta rakenduskava ja 2016-2017 vaheperioodi kokkuvõte 
 1.2 rakenduskava muudatuste kinnitamise õiguse andmine juhatusele  
 1.3 2018 I poolaasta tegevuskava 

         1.4 audiitori kinnitamine 2018 majandusaasta aruande auditeerimiseks      
2. Rahvusvahelise projekt FinEst Countryside – Accessible Coastal and Village 

Tourism in Baltic Sea Region. Väikeprojekti konkursi tulemus ja võitjate 
välja valimine.  

3. Rahvusvahelise projekti  „Elu võimalikkus linna lähedal maal"  Poola   
tegevusrühmadega ettevalmistamine  

4. 2016-2017 esitatud projektide vahekokkuvõte 

 

 
 

 
1. 14.12.2017 toimuva üldkoosoleku päevakorra kinnitamine   
 
1.1 2017 aasta rakenduskava ja 2016-2017 vaheperioodi kokkuvõte  
 
Vaheperioodi kokkuvõte: Tegevjuht Annika Jõks tegi kokkuvõtte 2016-2017 strateegia rakendamise 
eelarvest. Arutleti projektivahendite eelarve kasutamist võimlike toetustaotluste PRIA poolsete otsuste 
tõttu eelarvesse tagasilaekumiste ja alataotlemisest tekkinud jääkide puhul. Lepiti kokku, et 10.05.2018 
üldkoosolekuks valmistatakse ette strateegia projektivahendite eelarve muutmisettepanek vastavalt PRIA 
otsustele ja projektide odavnemisest, katkestamisest või loobumisest tekkinud jääkidele. 
 
1.2 Rakenduskava muudatuste kinnitamise õiguse andmine juhatusele  
2017 aasta rakenduskava muudetakse 2018 I kvartalis, kui on selgunud halduskulude eelarve kasutamine 
ning PRIA on kinnitanud 2017 II taotlusvooru projektitaotlused. 
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2017 aasta rakenduskava muudatuse kinnitamise õiguse palub juhatus 14.12 toimuval Üldkoosolekult. 
 
1.3 2018 I poolaasta tegevuskava 
Juhatus arutles 2018 II poolaasta tegevuskavasse märgitud sündmuste üle ja otsustas, et tegevuskava 
saadetakse kinnitamiseks üldkoosolekule.   
1.4 audiitori kinnitamine 2018 majandusaasta aruande auditeerimiseks      
Ettepanek üldkoosolekule jätkata auditeerimist audiitorbürooga Villems & Partnerid 
 
 
3. 2. Rahvusvahelise projekt FinEst Countryside – Accessible Coastal and Village Tourism in Baltic Sea 
Region. Väikeprojekti konkursi tulemus ja võitjate välja valimine. 
Jako Jaago tutvustas Rahvusvahelise projekti FinEst Countryside – Accessible Coastal and Village Tourism in 
Baltic Sea Region tegevusi ja eelarvet. Juhatus kiitis projekti heaks ning projekt saadetakse üldkoosolekule 
kinnitamiseks. 
Projektiga seotud konkursile laekus 4 ettepankekut 
Nr Taotleja Taotluse pealkiri Sisu lühikokkuvõte Vald Taotletav 

summa

1 MTÜ Kodukoht 

Kiisa

Kogukond teeb koos, õpib koos ja 

kogukond loob lisaväärtust!

endise Kiisa rahvamaja interjööri 

isevalmistamise koolitus. Valmis ruum 

looks võimaluse avada söögikoht ning 

pakkuda vähekindlustatud inimestele 

lõunat. 

Saku 1870

2 MTÜ Tuula Tutulus Meelteaed lastele Lastele vabaajaveetmise võimaluste 

loomine, rajatakse viie meele aed.

Saue 1980,5

3 MTÜ Tabasalu 

Looduspark

Kaevumaja taastamine Vana kaevu kasutamiskõlblikuks 

taastamine traditsiooniliste 

ehitusmaterjalidega. Luuakse joogivee 

saamise võimalus 

Harku 2000

4 MTÜ Metsanurme Indiaanisauna tüüpi rajatise 

rajamine

Metsanurme külaplatsile valmib saun, 

mida on võimalik kohalikel ja 

külastajatel kasutada

Saku 2000

 
 
Juhatus kinnitas projekti õpitubade teemadeks ja objektideks: 
MTÜ Tuula Tutulus „Meelteaed lastele“ 
MTÜ Tabasalu Looduspark „Kaevumaja taastamine“ 
MTÜ Metsanurme „Indiaanisauna tüüpi rajatise rajamine“ 
 
Kuna projektis on kavandatud igasse NVK omavalitsusse üks õpituba ja objekt, siis Kiili piirkonna 
vabaühendustele antakse aega kuni 01.12.17, et oma idee edastada. 
 
3. Rahvusvahelise projekti  „Elu võimalikkus linna lähedal maal"  Poola   tegevusrühmadega 
ettevalmistamine 
 
NVK on otsinud tegevusgrupiga sarnaseid tegevusgruppe, et linnalähedase maapiirkonna problemaatikat 
koostööprojektis käsitleda.  
Põhimõtteline nõusolek ja huvi koostööprojekti kavandada on üles näidanud tegevusgrupp Poolast 
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa http://www.koronakrakowa.pl/ ja tegevusgrupp Lätist Pierigas 
Partneriba http://www.pierigaspartneriba.lv/ 
 
Juhatus kiitis heaks edasised plaanid ning otsustas lisaks tegevuskavas märgitud õppreisile Poola, 
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa piirkonda, kavandada õppereisi ka NVK liikmetele Pierigas 
Partneriba piirkonda Lätti. 
 
Kavandatud bussiga sõitmist Poola ei pidanud juhatus arukaks reisi mitteotstarbeka aja kasutamise tõttu. 
Bussiga sihtkoha ja tagasi jõudmiseks kulub 4 päeva ja kohaloleku aeg jääb vaid paaripäevaseks. Poola 
sõidetakse lennukiga ning kohapealt renditakse buss piirkonnas liikumiseks. Õppereis on suunatud NVK 
liikmesorganisatsioonidele ning igast organisatsioonist võib osaleda osalustasu alusel kui kaks osalejat. 
 
 

file:///C:/Users/annika.joks/Documents/Annika/Juhatus/2017/http
http://www.koronakrakowa.pl/
http://www.koronakrakowa.pl/
file:///C:/Users/annika.joks/Documents/Annika/Juhatus/2017/http
http://www.pierigaspartneriba.lv/
http://www.pierigaspartneriba.lv/
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Lätti õppereisil kasutatakse bussitransporti. 
 
Tegevmeeskond ja juhatuse esimees osalevad Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa tegevgrupi 
poolt korraldatud eelvisiidil 31.01-03.02 2018.  
 
4. 2016-2017 esitatud projektide vahekokkuvõte 
Tegevjuht andis ülevaate 20.11.2017 seisuga  

 
 
Tegeleda tuleb taotlejate nõustamise ja jõustamisega, et projektid saaksid tähtaegselt ellu viidud. 
 
Kohapeal algatatud teemad 
Juhatus arutles, kuidas edasi toimetada, kui peale 2020 selgub, et LEADER Eestis jätkab.  
Üksmeelselt peeti arukaks asuda läbi rääkima Lääne-Harju Koostöökoja ja Kodukant Läänemaa 
tegevusgruppidega, et kaaluda uuel rakendusperioodil uue, läbi koostööprojektide juba ka aluse saanud 
Loode-Eesti Leader tegevusgrupi moodustamiseks. 
 
Anu Altmets      Annika Jõks  
koosoleku juhataja     protokollija 
 
/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 


