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Üldkoosolekul osales 39 hääleõiguslikku liiget, nendest 3 volitustega. 
Üldkoosoleku otsuse hääletamisel ei ole ühegi huvirühma liikmete hääleõigus 
esindatud üle 49 protsendi. 
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1. 2020. majandusaasta aruande kinnitamine   

 

Audiitorettevõtja Audiitorbüroo Maalinn OÜ on läbi viinud MTÜ Nelja Valla Kogu  poolt PRIA-le 

esitatud finantsandmete kontrolli 2020. aasta kuluaruannete ja raamatupidamise aastaaruande baasil, 

hinnates MTÜ Nelja Valla Kogu 2020. aasta tulude ja kulude õigsust. Revisjonikomisjon on üle 

vaadanud tegevusgrupi eelarve täitmise ja rahaliste vahendite kasutamise. 2020 majandusaasta 

aruanne, audittori järeldusotsus ja revisjonikomisjoni akt on lisatud protokollile 

Ettepanek arvamuste avaldamiseks ja hääletusele: Kinnitada  MTÜ Nelja Valla Kogu 2020. 

majandusaasta. 

Otsus: 39 poolthäälega otsustati aruanne kinnitada. Erapooletuid ja vastuhääli ei olnud. 

2. 2014-2020 tegevusgrupi strateegia uuendamine 

Tulenevalt Eesti maaelu arengukava 2014–2020 (edaspidi MAK) pikendamisest 2 aasta võrra, pikeneb 

ka LEADER meetme rakendamine aastateks 2021 ja 2022. Meetme pikenemise korral on vajalik 

uuendada ka arengustrateegiaid, mille kaudu LEADER meedet rakendatakse. 

2021-2022 vahendite kasutamiseks tuleb strateegias muuta: 

• pikendada strateegia kehtivust minimaalselt kuni 31.12.2022; 



• vaadata üle, kas kehtivad eesmärgid on asjakohased – kuigi kohustust eesmärke ümber 

hinnata ei ole, võib siiski olla vajadus teatud strateegilised suunad ümber hinnata või 

täiendada. Näiteks võivad osad eesmärgid olla ehk ajas muutunud ning on mõistlik need 

ümber hinnata; 

• muuta rahastamiskava – uuendada planeeritavat rahastamise jaotust meetmete ja aastate 

lõikes, võttes arvesse lisanduvate vahendite osa; 

• korrigeerida meetmete sihttasemed – strateegiate koostamisel planeeritud sihttasemed. 

Tuleks lisanduva eelarve osas ümber hinnata ning vajadusel korrigeerida ka näitajaid, mida 

meetmete osas kogutakse; 

• uuendada läbivalt strateegias aastaarvud, mis puudutavad tulevasi tegevusi, nt: 

järelhindamise kuupäev; teatud lõpptähtajad; 

• lisada juurde taastekava vahenditest rakendatav COVID-19 olukorra leevendamiseks suunatud 

meede. 

Tegevjuht andis ülevaate perioodil 2015-2020 vahendite kasutamisest. Perioodi tegevusgrupi eelarve 

495 028 eurot, strateegia meetmete eelarve 1 980 113,50 eurot 

NVK Strateegia  meede 
Eelarve meetmete 
lõikes 2014-2020  

Eelarve meetmete lõikes 
2014-2020 (täitmine) 

% meetme 
kasutamine 

MEEDE 1 Kogukonna investeeringud 

891 051,07 972 008 109,09% 

MEEDE 2 Kogukondade ühistegevuse 
arendamine 198 011,35 169 038 85,37% 

MEEDE 3 Mikroettevõtluse 
arendamine 396 022,70 261 502 66,03% 

MEEDE 4 Turismiteenuste 
arendamine ja infovahetuse 
edendamise 495 028,37 569 114 114,97% 

KOKKU 

1 980 113,50 1 971 662,00 99,57% 

 

Tulenevalt Maaeluministri 25. mai 2021. a käskkirja nr 71 „Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER-

projektitoetuse eelarve suurendamine üleminekuperioodiks määratud vahenditest aastateks 2021. ja 

2022.“  on kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER projektitoetus üleminekuperioodil kokku eurodes 

826 455,04. Taasterahastu vahendid eurodes 137 435,69 

 

2015-2020 perioodi strateegias on rahastamiskava toodud osakaaludena. Tegevjuht andis ülevaate 

kuidas jaguneksid üleminekuperioodi summad, kui osakaalusid ei muudeta ning algatas diskussiooni 

küsimusega, kas jätkame eelarve sama jaotusega või muudame? 

 



Eelarve jaguneb 80% toetusmeetmeks ja 20% tegevuskuludeks. Meetmete eelarve 661 164€ 

Tegevuskulude eelarve 165 291€ 

Toetusteks jagatav 80% jaguneks meetmete vahel järgmiselt: 

M1. Kogukondade investeeringute toetamine – 45%           297 524€ 

M2. Kogukondade ühistegevuse arendamine – 10%          66 116€ 

M3. Mikroettevõtluse arendamine – 20%                          132 233€ 

M4. Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine – 25%   165 291€ 

 

Eraldi meetmena avatakse ettevõtluse toetuseks COVID-19 tagajärjel tekkinud olukorraga 

leevendamiseks eelarvega 137 435,69 € 

Liikmed arutlesid meetmete osakaalude üle ning leidsid, et hetkel kehtivas strateegias osakaalusid 

meetmete vahel muutma ei pea.  

Strateegia uuendamise, vastavalt määruse nõuetele ja üldkoosolekul antud suunistele, valmistab ette 

tegevjuht.  

21. juunil kinnitab juhatus NVK strateegia muudatused ja esitab uuendatud strateegia koos 

lisadokumentidega kinnitamiseks üldkoosolekule. 

Uuendatud strateegia kinnitatakse 12. augustil Küla Villas toimuval üldkoosolekul. 

3. Juhatuse valimine 

Seoses kolmeaastase perioodi lõppemisega sai läbi 12. aprillil 2018 kinnitatud juhatuse volitused. 

MTÜ Nelja Valla Kogu põhikirja punkt 7. JUHATUS, JUHATUSE ESIMEES JA TEGEVJUHT on sätestatud: 

Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib ühingu tegevust juhatus, kes valitakse ühingu liikmete hulgast kuni 
kolmeks aastaks.  

7.1.1. Juhatuse võib kuuluda kuni 12 liiget 

Kandidaatide esitamine  

• Kandidaadi esitamine toimub kirjalikult NVK üldise e-posti (info@4kogu.ee) vahendusel või 
suuliselt üldkoosolekul kandidaatide ülesseadmise päevakorrapunktis. 

• Üks inimene saab kandideerida ainult ühe kohaliku omavalitsuse ühe sektori esindajaks. 

• Kandidaadi esitamiseks on vajalik kandidaadi kirjalik või suuliselt üldkoosolekul antud 
nõusolek. 

• Peale kandidaatide nimekirja kinnitamist järgneb ülesseatud kandidaatide tutvustamine 
üldkoosolekule. 

 

Üldkoosolek kinnitas kandidaatide nimekirja ning valis kolmeliikmelise valimiskomisjoni. 

Kokku kandideeris NVK juhatusse 17 kandidaati. Toimus salajane hääletus. 

 

 



Üldkoosolek kinnitas 29 poolthäälega  2021-2023 juhatuse koosseisu alljärgnevalt: 

Saue vald 

ETTEV- Arnold Õispuu. OÜ Astro Service  

MTÜ- Eve Riga.  MTÜ Tuula tutulus 

KOV- Indrek Eensaar.  Saue vallavalitsus 

Saku vald 

ETTEV- Hedwig Seaver. OÜ Roosid ja Okkad 

MTÜ- Anu Altmets. MTÜ Kaasiku Taluselts  

KOV- Marti Rehemaa. Saku vallavalitsus 

Kiili vald 

ETTEV- Merje Einmann. OÜ Käpajälg 

MTÜ- Heret Annus. MTÜ Vaela külaselts 

KOV- Aimur Liiva. Kiili vallavalitsus 

Harku vald 

ETTEV- Rene Mitt. C2B Portaal OÜ 

MTÜ- Kristiina Adamson. Suurupi Selts MTÜ   

KOV- Erik Sandla. Harku vallavalitsus 

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus § 69.  Kohalik tegevusgrupp ja 
kohaliku arengu strateegia lõige 5 sätestab: „Kohalik tegevusgrupp tagab, et üks kolmandik juhatuse 
liikmetest vahetub põhikirjas ettenähtud juhatuse ametiaja möödumisel“ 

Tegevusgrupi juhatuse valimisel ei suutnud tegevusgrupp tagada seaduse täitmist ning on vajalik 
konsulteerida PRIA Juriidilise osakonnaga, kas on vajadus juhatuse valimine uuesti korraldada või on 
mingi muu sobilik lahendus.  

LISAD: 
1. Osalejate nimekiri EMTAK koodidega 
2. 2020. majandusaasta aruanne 
3. Audiitori järeldusotsus 
4. Revisjonikomisjoni akt 
 
 

Eve Riga      Heret Annus 

Koosoleku juhataja     protokollija 

 

 

 

 



 



 



 


