
 
 
 

 
 

PROTOKOLL   

  

MTÜ Nelja Valla Kogu juhatuse koosolek  
Koht: Metsanurme külakeskus, Saku vald 
Aeg: 30. märts 2016 kell 16.00-18.00 

 

Juhatas: Anu Altmets  

Protokollis: Annika Jõks 

Osalesid: juhatuse liikmed: Andres Laisk, Anu Altmets, Arnold Õispuu, Erik Sandla, Heiki Mikomägi, 
Heret Annus, Krista Kanniste, Rene Tammis, Tiit Vahenõmm, Aimur Liiva 
tegevjuht: Annika Jõks 
 

Puudusid: 

  

Andrus Saliste, Kalle Reiter 
 
 

Päevakord: 
1. NVK taotlemise protsess ja dokumendid 
2. NVK Leader-meetme määruse projektitoetuse taotluste hindamiskord (Heaks kiidetud Nelja Valla Kogu 
üldkoosolekul 16.11.2012.a.) täiendamine 
3. NG kollaste akende projekt Põhja-Eestis 
4. Kohapeal algatatud teemad 

 

1. NVK taotlemise protsess ja dokumendid 
Tegevjuht andis ülevaate millised on nõuded taotlejale ja taotlusele vastavalt Leader määrusele, 
kuidas toimub  taotlusprotsess ja millised on erisused vastavalt NVK meetmetele.  
Vaadati üle taotluse kohustuslikud dokumendid meetmete lõikes.  
Arutuse all oli NVK projektitoetuste eelarve kuni 2020 aastani meetmete lõikes. 
Andres Laisk tegi ettepaneku liita strateegia rakendusperioodi meetme 1 projektitoetuste vahendid 
strateegias toodud jaotuskava alusel kokku ja avada 2017 aastal teine ( ühtlasi ka viimane) taotlusvoor 
2016-2020. Samuti võiks avada meetme 4 kogumahus 2017 aastal.  

      Meetmete osakaalu kogu rahatusest ei muudeta.  
 
Otsustati:  
1.1 ühehäälselt kinnitada dokumendid 2016 aasta taotlusvooruks ning lisada need kodulehele 

www.4kogu.ee 
1.2  ühehäälselt valmistada ettepanek mai kuus 2016 toimuvale üldkoosolekule rakendusperioodi 

teise taotlusvooru 1. ja 4. meetme summeerimiseks 2017-2020 aastal.  
  
 

 

http://www.4kogu.ee/
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2. NVK Leader-meetme määruse projektitoetuse taotluste hindamiskord (Heaks kiidetud Nelja Valla 
Kogu üldkoosolekul 16.11.2012.a.) täiendamine. 
Anu Altmets tutvustas uue korra tööversiooni mille muudatused tulenevad uue perioodi määrusest ja 
NVK uuest strateegiast. Arutleti hindamiskomisjone suuruse ja hindamiskomisjoni inimeste leidmise 
üle. Lepiti kokku, et hindamiskomisjon on 12 liikmeline ja liikmeskond on sarnaselt juhatusele. Igast 
KOVst 1 MTÜ, 1 ettevõtjate ja 1 KOV esindaja. Arutleti millistel juhtudel peab hindamiskomisjoni liige 
ennast taandama, kas juhatuse liige peab paremusjärjestuse kinnitamisel taandama.  
Juhatusele antakse edasi info, kui ELL on saanud õigusbüroost päringule vastuse. Liit on sellel  teemal 
olnud mitmes kirjavahetuses ministeeriumiga. ELL vastus:  Kirjutasime ka vandeadvokaadile (Kaspar 
Lind) selle teemaga seoses ja tema arvates tundub ka õigem see, et taandatakse. Isegi kui juhatus 
kinnitab pingerea, siis seotuse puhul peaks juhatuse liige taandama ennast ikkagi sellise pingerea 
otsustamisel. Seda põhjusel, et pingerida kui selline määrab toetuse saajad ja seega ikkagi võib 
seotusel olla lõppastmes määrav tähtsus. Aga ta ütleb ka seda, et me peaksime ministeeriumiga 
arutlema selle taandamise teemat, et kuidas seda protsessi ikka lahendada selliselt, et  see ei muudaks 
kogu üritust nii keeruliseks. 
Liit on ministeeriumiga sellel teemal jätkuvalt arutelul ja hetkel on ministeerium ikka seisukohal, et 
peab taandama.  
 
Andres Laisk ettepanek: juhatuse esimees ja tegevjuht valmistavad ette ning saadavad 7 päeva jooksul 
juhatusele hindamiskorra, juhatuse liikmed teevad täiendamise- ja parandusettepanekud. 

 
Otsustati: 7 päeva jooksul saadab juhatuse esimees täiendatud ja parandatud hindamiskorra versiooni. 
Juhatuse liikmed teevad omapoolsed ettepanekud korra täiendamiseks ja parandamiseks. Hindamiskord 
valmistatakse ette kinnitatakse mais toimuval üldkoosolekuks.  

3. NG kollaste akende projekt Põhja-Eestis 
Planeeritava projekti eesmärgiks on: 

 tugevdada piirkonna identiteeti; 

 tuua piirkonnale tuntust ja külastajaid; 

 tutvustada Põhja-Eestit nii sise- kui välisturistile. 
 
Indikatiivne maksumus rahvusvahelises koostööprojektis “Elu kahe maailma piiril” 
tegevusgrupile ca 20 000 eur (TAS andmed) 
Projekti planeeritavad partnerid: Põhja-Eesti Leader tegevusgrupid (kokku 6 TG), SA Põhja-Eesti 
Turism, SA Lääne-Eesti Turism, ajakiri National Geographic Eesti.  
Projekti konsulteeriv partner Tartumaa Arendusselts 
Planeeritavad tegevused 
25 aprill ühisseminar „Kuidas turundada piirkonda“ Lõuna-Eesti koostööprojekti “Elu kahe maailma 
piiril” näidetel  
Võimaliku projektimeeskonna moodustamine, ettevalmitavad tegevused 

 
Otsustati: Võimaliku TG koostööprojekti ettevalmistamise ning sellega kaasnevaga tegelevad tegevjuht ja 
juhatuse esimees  
 
.  
4. Kohapeal algatatud teemad 
 
 
Puudusid.   
 
 
Anu Altmets      Annika Jõks  
koosoleku juhataja     protokollija 


