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Osalesid:

KOV esindajad: Indrek Eensaar, Aimur Liiva, Marti Rehemaa;
MTÜ esindajad: Anu Altmets, Eve Riga, Heret Annus
Ettevõtjate esindajad: Rene Tammis, Merje Einmann, Arnold Õispuu
Lisa 1. Osalejate nimekiri EMTAK koodidega

Koosolekut juhatas: Eve Riga
Protokollis: Annika Jõks

Päevakava:
1. Ühinemine Lääne-Harju Koostöökoguga.
2. Projektivahendite jäägi ülevaatamine
3. Vaatame üle tegevuskava, projektidega seotud üritused nihkuvad paari kuu võrra edasi. (va
vihmavarjuprojektide taotlusvoor)

1.

Ühinemine Lääne-Harju Koostöökoguga

Tegevjuht andis ülevaate 04. märtsil veebi vahendusel toimunud LHKK ja NVK töörühmade
ühinemisteemalisest arutelust.
Liitumise positiivsena mõjuna toodi välja: tugevam organisatsioon, laiem vaade, rohkem mõtteid,
meeskond on spetsialiseerunud (kõik ei tee kõike), raha sisse toomine, tugevam partner väljapoole,
laiem koostöövõrgustik, kooskõla omavalitsuste piirkonnaga, võimekus teadusasutustega koostöös
innovaatiliste projektide osakaalu suurendamiseks ning keskkonna- ja kliimasõbralike (sh bio- ja
ringmajandust propageerivate) lahenduste välja töötamiseks ja rakendamiseks.
Ühinemise negatiivse mõju kaalukamad argumendid olid: kui summaarne eelarve peaks märgatavalt
kahanema, ei ole asjal mõtet. Organisatsiooni tõhusus seda ei kompenseeri. taotlemisel suureneb
konkurents, mis puhul rohujuureprojektid võivad jääda rahastuseta, ülevaade tervest piirkonnast

puudub, kaob piirkondlik identiteet, ääremaastumine, puudub teadmine ja tunnetus piirkonna teises
servas olevate projektide tegelikest vajadustest ja väärtusest.
Kitsaskohana toodi välja, et väikeste tegevusgruppidena jätkates on oht jääda mugavusstsooni, uute
taotlejate hulk pole piisav, projektitaotluste konkurents madal.
Tegevjuht andis ka ülevaate arutelu käigust osapoolte argumentidest ning ettepanekutest. Nelja Valla
Kogu tegi ettepaneku koostada ühine strateegia, mida on võimalik vajadusel kohandada kaheks eraldi
strateegiaks, kompromissettepanekuna koostada ühisosaga strateegia.
Nelja Valla Kogu juhatus arutles saadud informatsiooni valguses, millised võiksid olla edaspidised
sammud Nelja Valla Kogu poolt. Ühiselt jõuti järeldusele, et 10. juuni üldkoosolekul võtab tegevusgrupp
vastu otsuse, kas ja millise ettepaneku tegevusgrupp teeb Lääne-Harju Koostöökogule.

2. Projektivahendite jääk
14.03 seisuga ei olnud teada, millises ulatuses 2020. aasta taotlusvoor PRIA poolt on kinnitatud.
11.02.2021 üldkoosolekul otsustati vabade projektivahendite arvelt ellu viia „vihmavarjuprojekt“ (NVK
ühisprojekt „Kogukondade ühistegevuse arendamine ja toetamine“, eelarve kokku 47 900 eurot)
Vabade projektivahendite jääk on küll suurem üldkoosolekul kinnitatud summast, kuid tuleb oodata ära
lõplik otsus Vanamõisa Küla MTÜ taotluse osas.
Juhatus kinnitab „vihamavarjuprojekti“ eelarve uuesti niipea, kui vabanenud vahendite summa on
selgunud.
3. Muudatused tegevuskavas
Märtsi ja aprilli algusesse planeeritud avalikud üritused lükkuvad seoses koroonaviiruse leviku
tõkestamisega seotud piirangute tõttu edasi ning uued toimumiskuupäevad kavandatakse peale 11.
aprilli valitsuse otsust.
Vihmavarjuprojekti raames kavandatud taotlusvoor väikeprojektide vastuvõtuks toimub plaanipäraselt
01.-31. aprillini 2021.
Rahvusvahelise projekti „FinEst Countryside – Accessible Coastal and Village Tourism in Baltic Sea
Region“ õppereisi kavandame mai kuu asemel septembris 2021.
Järgmine korraline juhatuse koosolek toimub 10. mail 2021 Tuula Kogukonnakeskuses.
Lepiti kokku ka juhatuse väljasõidukoosolek, mis toimub võimaluse korral 5.-8. augustil 2021.
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nimi

EMTAK
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E-posti aadress

Aimur Liiva

Kiili vallavalitsus

2.

Indrek Eensaar

Saue vallavalitsus

KOV

indrek.eensaar@sauevald.ee>

5114930

3.

Heret Annus

Vaela Külaselts

94992

Heret.annus@gmail.com

5060462

4.

Arnold Õispuu

Astro Service OÜ

77321

arnold@rolltrans.ee

504 7618

5.

Merje
Einmann

OÜ Käpajalg

Info@kapajalg.ee

502 3240

6.

Anu Altmets

Kaasiku Taluselts

94992

altmetsanu@gmail.com

53358212

7.

Eve Riga

Tuula tutulus

94992

Eve.riga@gmail.com

56677791

8.

Rene Tammis

Saku Tehno AS

82991

rene.tammis@sakutehno.ee

522 7485

9.

Marti
Rehemaa

Saku vallavalitsus

Marti.rehemaa@sakuvald.ee

50 65 832

1.

9329

KOV

aimur.liiva@kiilivald.ee

Kontakt
telefon
679 0260

