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E-KIRJA TEEL TOIMUNUD ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 
 
21.03.2022 seisuga on tegevusgrupil 47 liiget.  

E-kirja teel toimunud üldkoosolekul ajavahemikus 08.03-18.03.22 osales 32 hääleõiguslikku Nelja 
Valla Kogu liiget (LISA 1 NVK liikmete nimekiri koos hääletuses osalenud liikmete 
hääletustulemustega lisatud protokollile). Üks liige osales hääletusprotsessis volitatud esindajana. 
Ühegi huvigrupi osakaal ei ületa 49%. 

Üldkoosoleku päevakord: 

1.           2021. majandusaasta revisjonikomisjoni ja revisjonikomisjoni liikme hüvitise kinnitamine 

2. „Loode-Eesti ühisturundus III“ projekti tegevuste ja eelarve kinnitamine 

3. Uue perioodi strateegia ettevalmistamise kava ja eelarve kinnitamine 

4. Strateegia juhtrühma koosseisu ja hüvitise kinnitamine..  

 

Üldkoosoleku läbiviimise kord: 

Otsus on vastu võetud, kui üle poole liikmetest on otsuse poolt. Hääletuse otsused vormistatakse 
juhatuse poolt protokollina, millele lisame poolt hääletanute nimed ja eriarvamused, samuti kõigi 
hääletanute seisukohad, mis on laekunud e-kirja teel hiljemalt 18.03.2022 k.a.  

Hääletamine ja arvamuste avaldamiseks oli liikmetel võimalus arvamust avaldada ja hääletada 
vastates e-kirjale ning anda oma seisukoht iga punkti kohta eraldi. 

(LISA 2 E-kirjade ärakiri koos liikmete hääletustulemustega lisatud protokollile)  

  

Juhatuse eelnõud e-hääletusele: 

 1. 2021. majandusaasta revisjonikomisjoni ja revisjonikomisjoni liikme hüvitise 
kinnitamine 

Nõusoleku on andnud revisjonikomisjoni liikme kandidaadid 

• Kaasiku Taluselts Anu Altmets 

• Hüüru Külaselts Marek Ploompuu 

• Tabasalu Looduspark Kaido Taberland 
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Ettepanek 1: kinnitada 2021. a revisjonikomisjoni koosseis ning määrata komisjoni liikmele 
ühekordne hüvitis revisjoni läbiviimise eest 100 eurot. 

Hääletus: päevakorrapunkti hääletamisest taandas end üks liige, üks liige oli erapooletu 

Otsus 1: 30 poolthäälega otsustati kinnitada 2021. a revisjonikomisjoni koosseis ning määrata 
komisjoni liikmele ühekordne hüvitis revisjoni läbiviimise eest 100 eurot. 

 

2.                   „Loode-Eesti ühisturundus III“ projekti tegevuste ja eelarve kinnitamine 

Projektis raames jätkatakse piirkonna turundamisega (Loode-Eesti.ee, turismi -paketid, -marsruudid, 
-sihtkohad) ja Porikuu festivali korraldamisega. Eksperdina projekti tegevuste elluviimisel jätkab 
senine Loode-Eesti projektijuht Karet Kõverjalg. Projekti kestus kaks aastat:  märts 2022.a kuni märts 
2024. a.  

Projekti eelarve kokku 24 624 € 

Piirkonna turundustegevused 5000€ 

Porikuu festival 10 000€ 

Projekti ekspert  9624€ 

Ettepanek 2: arvamuste avaldamiseks ja hääletusele kinnitada  „Loode-Eesti ühisturundus III“ 
projekti tegevused ja eelarve 

Hääletus ja otsus 2: 32 poolthäälega otsustati kinnitada Loode-Eesti ühisturundus III“ projekti 
tegevuste ja eelarve 

 

3.                  Uue perioodi strateegia ettevalmistamise kava ja eelarve kinnitamine 

LEADER kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetuse määruse § 3. (1)  kohaselt 
peab kohalik tegevusrühm üldkoosoleku otsusega vastu võtma strateegia ettevalmistamise 
tegevuskava, milles on välja toodud kavandatavad tegevused koos kirjeldusega ning tegevuste 
elluviimise eelarve ja esialgne ajakava. Üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevuskava alusel saab NVK 
taotleda toetust strateegia koostamiseks 15.03.-31.03.2022. 

Selgitused ajakava juurde: lõplikult valminud ühisstrateegia dokument tuleb esitada üldkoosolekule 
kinnitamiseks veebruaris 2023 ja Maaeluministeeriumile uue perioodi rahastamiseks märtsis 2023. 

Ettepanek 3: kinnitada uue perioodi strateegia ettevalmistamise kava ja eelarve  

Hääletus ja otsus: 32 poolthäälega otsustati kinnitada MTÜ Nelja Valla Kogu uue perioodi 
strateegia ettevalmistamise kava ja eelarve. 

(LISA 3MTÜ Nelja Valla Kogu ühisstrateegia ettevalmistamise kava koos eelarvega) 
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4.           Strateegia juhtrühma koosseisu ja hüvitise kinnitamine 

Juhatus teeb ettepaneku moodustada kuueliikmeline strateegia koostamise juhtrühm, kelle rolliks on 
ühisstrateegia koostamise käigus protsessi jälgimine ning suunamine. Juhtrühmal on aktiivne roll 
kuni ühisstrateegia vastu võtmiseni Üldkoosoleku poolt hiljemalt veebruaris 2023.a. 

Juhatus teeb ettepaneku moodustada juhtrühm põhimõttel, et  igast tegevusrühma omavalitsusest 
oleks esindatud vähemalt üks liige, kes esindab vähemalt ühte sihtrühma. Esindatavad sihtrühmad 
on: kohalik omavalitsus, ettevõtjad, kogukonnad ja noored.  

Juhatuse ettepanekul osalevad juhtrühmas juhatuse liikmetest:  

Eve Riga- NVK juhatuse esimees ja kogukondade esindaja 

Indrek Eensaar- kohaliku omavalitsuse esindaja 

Juhatus määrab ülejäänud juhtrühma liikmed hiljemalt aprilliks 2022. a. 

Tulenevalt NVK põhikirja punktist 6.3.13 peab juhatuse liikmega tehtavad tehingud ja tasud 
kinnitama Üldkoosolek. Strateegia ettevalmistamise eelarve kohaselt teeb tegevjuht ettepaneku 
arvestada juhtrühma liikme hüvitiseks 150 eurot brutotasu kalendrikuu eest ja juhtrühma juhi 
hüvitiseks 300 eurot brutotasu kalendrikuus. Juhtrühma juhi läbirääkimisi peetakse Harku valla 
arendusspetsialistiga. 

Ettepanek 4: kinnitada ühisstrateegia juhtrühma moodustamise põhimõtted, juhatuse poolsed 
esindajad ja hüvitise määrad. 

Hääletus ja otsus 4: 32 poolthäälega otsustati kinnitada MTÜ Nelja Valla Kogu Strateegia 
juhtrühma koosseis ja hüvitise suurus 

Protokolli lisad:  

LISA 1 NVK liikmete nimekiri koos hääletuses osalenud liikmete hääletustulemustega 

LISA 2 E-kirjade ärakirjad koos liikmete hääletustulemustega failikaustana 

LISA 3 MTÜ Nelja Valla Kogu ühisstrateegia ettevalmistamise kava koos eelarvega 

  
 

 

Eve Riga        Annika Jõks  

koosoleku juhataja                                                                                                   protokollija 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 
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Mittetulundusühing Nelja Valla Kogu          
E-üldkoosoleku hääletusprotokolli LISA 1         
Hääletamine e-kirja teel 08.03-18.03.2022         
            Hääletustulemused     

JRK Nimi Reg nr 
EMTAK 
kood Hääletanud isik 

Esindus-õigus 1. 
ettepane

k 

2. 
ettepanek 

3. 
ettepanek 

4. 
ettepanek     

                        

1 Alasniidu Selts 80256376 94992 Ivo Lukk juh.liige Poolt Poolt Poolt Poolt     

2 Astro Service OÜ 11107882 77321 Arnold Õispuu juh.liige Nõus Nõus Nõus Nõus     

3 Efekt AS 10377042 22291 Heiki Mikomägi juh.liige Nõus Nõus Nõus Nõus     

4 Endla Turismitalu OÜ 11403403 55202 Jonel PÕld juh.liige Nõus Nõus Nõus Nõus     

5 Novelpack Eesti OÜ 10922462 82921 Raivo Kokser juh.liige 
Erapoolet
u Poolt Poolt Poolt 

    

6 Rebaseonu.ee OÜ 11209625 47991 Katrin Rebane juh.liige Poolt Poolt Poolt Poolt     

7 Küla Villa OÜ 12647617 55205 Hanno Remmel juh.liige Kinnitan Kinitan Knnitan Kinnitan     

8 OÜ Käpajälg 14049180 9329 Merje Volt juh.liige Nõus Nõus Nõus Nõus     

9 Harku vald 75014132 84114 Erik Sandla vallavanem Nõus Nõus Nõus Nõus     

10 Kaasiku Taluselts 80288831 94992 Anu Altmets juh liige 
taandatu
d Nõus Nõus Nõus 

    

11 Kiili Ettevõtjate Liit 80201787 94119 Toomas Tõldsepp               

12 Kiili Spordiklubi 80052034 93121 Mikk Rannik               

13 Kiili vald 75020983 84114 Aimur Liiva vallavanem Poolt Poolt Poolt Poolt     

14 Kumna Mõis 80247996 41201 Raivo Kalve juh.liige Poolt Poolt Poolt Poolt     

15 Maidla Külaselts 80185628 94992 Margus Reintam               

16 Muraste Külaselts 80288357 94992 Aule Kikas juh.liige Poolt poolt poolt Poolt     

17 Vaela Külaselts 80283992 94992 Heret Annus juh.liige Poolt Poolt Poolt Poolt     

18 Rannamõisa Laevaselts 80302318 94992 Argo Aruvald juh.liige Poolt Poolt Poolt Poolt     

19 Roosiõis MTÜ 80316504 94992 Kaire Nuut               

20 
SA EELK Laagrikeskus 
Talu 90008583 55203 Sten Luik juh.liige Poolt Poolt Poolt Poolt 

    

21 
SA Keila Kihelkonna 
Rahvahariduskoda 90010373 94992 Priit Pillov           

    

22 SA Rehe Seltsimaja 90009660 94992 Aase Sammelselg               

23 Saku vald 75019738 84114 Marti Rehemaa vallavanem Poolt Poolt Poolt Poolt     
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24 Saue vald 75012392 84114 Andres Laisk               

25 Suurupi Selts 80191913 94992 Kristiina Adamson juh.liige Nõus Nõus Nõus Nõus     

26 Tabasalu Looduspark 80167889 94992 Kaido Taberland juh.liige Poolt Poolt Poolt Poolt     

27 Tuula tutulus 80230234 94992 Leelo Rande juh.liige Nõus Nõus Nõus Nõus     

28 Vaela Külakoda 80297617 94992 Laura Vesiloik juh.liige             

29 Vanamõisa Küla 80187969 94992 Katrin Krause juh liige Poolt Poolt Poolt Poolt     

30 Vääna Jõesuu Külaselts 80287702 94992 Ain Lillepalu juh.liige Poolt Poolt Poolt Poolt     

31 Ääsmäe Külakogu 80018304 94992 Ave Kruus juh.liige Poolt Poolt Poolt Poolt     

32 
Saku Priitahtlikud 
Pritsimehed 80318704 8425 Peeter Mahon           

    

33 
Harkujärve 
Kogukonnakeskus 80289049 94911 Avo Üprus           

    

34 Hüüru Külaselts 80260531 94992 Kaire Raiend volitus Poolt Poolt Poolt Poolt     

35 MTÜ Voore 80360050 973199 Kristjan Sakk juh.liige Poolt Poolt Poolt Poolt     

36 Vääna Selts MTÜ 80302755 94992 Jaanus Härms               

37 
Luige Näituseväljak 
MTÜ 80353770 82301 Mart Põld juh.liige Poolt Poolt Poolt Poolt 

    

38 T&T Teraapia MTÜ 80401523 86909 Evelin Vahter               

39 
Tallinna Jahimeeste 
selts 80044750 93192 Andrus Roostalu           

    

40 Roosid ja Okkad 12348464 90031 Hedwig Seaver juh.liige Poolt Poolt Poolt Poolt     

41 MTÜ Kodukoht Kiisa 80202611 94992 Irja Tiri juh.liige Poolt Poolt Poolt Poolt     

42 Luigelaps MTÜ 80595154 94992 Piret Nukki juh.liige             

43 MTÜ Vabatahtlik Pääste 80592374 84251 Urmo Pollinski juh.liige Poolt Poolt Poolt Poolt     

44 SoodaHai OÜ 12568875 43999 Taavi Havi juh.liige             

45 C&B Portaal OÜ 10877448 85529 Rene Mitt juh.liige Poolt Poolt Poolt Poolt     

46 Caravanpark OÜ 12748761 55203 Eero Kaljuste juh. Liige Kinnitan Kinnitan Kinnitan Kinnitan     

47 Meeg OÜ 12819716 41201 Egon Eiche juh.liige Poolt Poolt Poolt Poolt     
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LISA 3 

   

 MTÜ NELJA VALLA KOGU ÜHISSTRATEEGIA ETTEVALMISTAMISE KAVA  

 Strateegia ettevalmistamise toetuse kasutamise eelarve 

1.1 Tegevuspiirkonna sidusrühmade* võimestamine**, koolitamine ja kaasamine 

1.2 Eelneva strateegia mõju-uuringu ja tegevuspiirkonda käsitleva uuringu tellimine (sisseostetav teenus) 

1.3 Tegevuspiirkonna sidusrühmadega konsultatsioonide pidamine, nõustamisteenuse tellimine Nelja Valla Kogu 

strateegia koostamise protsessi juhtimiseks (sisseostetav teenus) 

1.4 Kohaliku tegevusrühma toimimiseks vajalikud kulud 

 Kokku: 74 500 

*Sidusrühmana käsitletakse kohalikke partnereid ning tegevuspiirkonnas elavaid ja tegutsevaid kindlalt piiritlemata erinevaid sihtrühmi: noored-vanad, mehed-naised, ettevõtjad-

mittetulundusühingud. 

**Võimestamine on piirkonna  inimeste, kogukondade ja organisatsioonide tegutsemisvõime, sealhulgas tahte, vastutustunde, õigusteadlikkuse, pädevuse ja oskuste sihipärane edendamine, 

et neil tekiks rohkem võimalusi osaleda aktiivsemalt ja sisulisemalt arendustöös, planeerimises, korraldamises ja juhtimises. 

 
Tegevused 

Eeldatav 

ajakava 

2.1 

Tegevus – tegevuspiirkonna elanike teavitamine uue strateegia koostamisega alustamisest 

Eesmärk – informeerida tegevuspiirkonna elanikke toetuse taotluse esitamise ja strateegia ettevalmistamise kavatsuse kohta neile 

kättesaadavas väljaandes ning enda veebilehel vähemalt kaks nädalat enne taotluste vastuvõtu tähtaja algust 

Tulemus – tegevuspiirkonna elanikud on teadlikud tegevusrühma kavatsusest koostada ühisstrateegia uueks programmiperioodiks.  

25. veebruar 

- 2. märts 

2022. a 
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Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – elanikel on teadmine, millised võimalused neil strateegia koostamise protsessis osaleda 

on 

2.2 

Tegevus – strateegia ettevalmistamise tegevuskava väljatöötamine ja kinnitamine 

Eesmärk –  tegevuskavas kirjeldatakse tegevused,  ajaline plaan ja eelarve 

Tulemus – valmib ühisstrateegia ettevalmistamise tegevuskava, mis kinnitatakse üldkoosoleku poolt 

Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevuskava on eelduseks strateegia koostamiseks  

vajaliku toetuse taotlemisel 

22. veebruar 

- 08. märts 

2022. a 

 

2.3 

Tegevus – lähteülesande  koostamine uuringute ja strateegia koostamiseks, hanke teostamine ja lepingu sõlmimine 

konsultatsiooniettevõttega 

Eesmärk – eesmärgiks on tagada nõuetele vastava (sh meetmete, hindamiskriteeriumite ja seiresüsteemi kirjeldus, meetmelehtede 

väljatöötamine siseriikliku- ja rahvusvahelise koostöö suuniste väljatöötamine) ja piirkonna vajadustele vastava 

strateegiadokumendi vormistamine. Kaasatud konsultatsiooniettevõte viib eesmärgi täitmiseks läbi vajalikke uuringuid ja analüüse 

ning kaasab sidusrühmasid 

Tulemus – teostatud on hange, ekspertidega on sõlmitud leping uuringu/analüüsi läbiviimiseks ja  ühisstrateegia  väljatöötamiseks 

Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – ekspertide kaasamine piirkonna ühisstrateegia koostamiseks loob eeldused 

kvaliteetseks tulemuseks.  

aprill-mai 

2022. a 

2.4 

Tegevus - avaliku kaasamisseminari korraldamine tegevuspiirkonnas 

Eesmärk – teavitada tegevuspiirkonna elanikke nende võimalusest osaleda strateegia väljatöötamise protsessis 

Tulemus – võimalikult paljude tegevuspiirkonna elanike teadlikkus uue perioodi võimalustest 

juuni 2022. a 
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Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – mida rohkem tegevuspiirkonna elanikke on informeeritud võimalusest osaleda 

strateegia koostamise protsessis, seda mitmekesisem on sidusrühmadelt saadav sisend strateegia koostamiseks 

2.5 

Tegevus –  sisendi kogumine, piirkonna arengu vajaduste ja -võimaluste kaardistamine 

Eesmärk –  sidusrühmade kaasamine ja koolitamine tegevuspiirkonnas lähtuvalt konsultatsiooniettevõtte ettepanekutest. 

Tulemus – sidusrühmade sisend koostatavasse strateegiasse. 

Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – probleemide ja arengu vajaduste ja -võimaluste  kaardistamine tegevuspiirkonnas.  

aprill – 

oktoober 

2022. a 

2.6 

Tegevus – arendusorganisatsioonide ja  -liitude kaasamine 

Eesmärk – leida ühisosi tegevuspiirkonna organisatsioonidega, et tagada strateegia sidusus asjaomaste valdkondlike ja piirkondlike 

arengukavadega 

Tulemus – ühisstrateegias sisalduvad  valdkondadepõhised ja piirkonna arengukavadest tulenevad ühisosad 

Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – strateegia sidusus valdkondlike ja piirkondlike arengudokumentidega 

mai – august 

2022. a 

2.7 

Tegevus – ideekorje seminar „Uuenduslikud ja kogukondi kaasavad algatused sotsiaalvaldkonnas“. 

Eesmärk – kaasata kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajaid ja teisi sotsiaalvaldkonna spetsialiste, et kaardistada tegevuspiirkonna 

sotsiaalvaldkonna vajadusi ja arenguvõimalusi. 

Tulemus – sisend ühisstrateegiasse sotsiaalvaldkonna arenguvajaduste ja-võimaluste osas  (Euroopa Sotsiaalfond+) 

Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – sisendite saamine Euroopa Sotsiaalfond+ panustava meetme väljatöötamiseks. 

 

mai – 

september 

2022. a  

2.8 Tegevus – strateegia juhtrühma koosolekud ja  konsultatsioonid ekspertidega  
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Eesmärk – viia igakuiselt läbi konsultatsioone strateegia ettevalmistamisse kaasatud ekspertidega, et teha kokkuvõtted 

sidusrühmade ja kogukondade kaasamisprotsessil saadud infost, mida kasutada olulisema sisendina ühisstrateegia koostamisel. 

Tulemus – strateegias võetakse arvesse kohalikke vajadusi ja võimalusi ning innovaatilisi elemente kohalikus kontekstis, 

kirjeldatakse võrgustumist ja koostööd. Strateegiasse lisatakse tegevuspiirkonna arenguvajaduste ja potentsiaali analüüs. 

Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – info ja sisendite  koondamine ja strateegia vormistamine. 

aprill – 

oktoober 

2022. a 

2.9 

Tegevus – strateegia kavandi tutvustus ja ettevalmistava tegevuskava täitmise ülevaade 

Eesmärk – strateegia juhtrühm ja tegevmeeskond teevad vahekokkuvõte strateegia väljatöötamise protsessist. Tegevuspiirkonna 

elanikel on võimalik tutvuda strateegia kavandiga tegevusrühma veebilehel 

Tulemus – PRIAle on esitatud ühisstrateegia kavand koos ettevalmistava tegevuskava täitmise ülevaatega 

Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – tegevusrühma kohustus on esitada PRIAle ülevaade strateegia ettevalmistamise 

tegevuskava täitmisest 

oktoober 

2022. a 

2.10 

Tegevus – strateegia meetmete väljatöötamine ja strateegia vormistamine 

Eesmärk – töötada välja strateegia juhtrühma ja ekspertide abil strateegia elluviimise meetmed. Koostöös ekspertidega 

vormistatakse maaeluministri määrusega kehtestatud nõuetele vastav tegevusrühma ühisstrateegia 

Tulemus – on valminud strateegia terviktekst koos strateegia elluviimise kava ja meetmetega 

Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks –  ühisstrateegia tervikteksti vormistamine 

september 

2022. a 

– 

jaanuar 

2023. a 

2.11 

Tegevus – Nelja Valla Kogu ühisstrateegia 2023 – 2029 esitlemine 

Eesmärk – valminud strateegia esitlemine tegevuspiirkonna elanikele (sidusrühmadele ja kogukondadele), kus kõigil on võimalik 

anda tagasisidet ja teha muudatusettepanekuid. Tagasiside ja ettepanekute ülevaatamine koos ekspertidega 

Tulemus – valminud strateegiale on saadud tagasiside tegevuspiirkonna elanikelt ning vajadusel on sisse viidud muudatused ja 

täiendused 

jaanuar – 

veebruar 

2023. a 
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Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – strateegia tagasisidestamine ja heakskiidu saamine sidusgruppide poolt 

2.12 

Tegevus – MTÜ Nelja Valla Kogu  ühisstrateegia 2023 – 2029 vastuvõtmine ja kinnitamine üldkoosoleku poolt 

Eesmärk – tegevusrühma uue programmperioodi ühisstrateegia jõustamine 

Tulemus – strateegia on kinnitatud ja valmis rakendamiseks 

Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – osapoolte teadlikkus uue perioodi võimalustest 

veebruar – 

märts 2023. 

a 

2.13 

Tegevus – tegevusrühma toimimiseks vajalikud tegevused. 

Moodustatakse strateegia koostamise juhtrühm, kelle rolliks on ühisstrateegia koostamise käigus protsessi jälgimine ning  vajadusel 

suunamine. Juhtrühmal on aktiivne roll kuni ühisstrateegia vastu võtmiseni 

Korraldatatakse infopäevi, seminare, arutelusid jm tegevusi ühisstrateegia valmimiseks. Tegevustesse kaasatakse sidusrühmi. 

Konsultatsioonid ekspertidega. Toimuvad juhatuse, juhtrühma, ekspertide koosolekud. Tehakse muid tegevusi, mis on vajalikud 

ühisstrateegia koostamiseks ja  vormistamiseks ja kinnitamiseks. 

Eesmärk – strateegia ettevalmistamise ja väljatöötamise protsess on tegevusrühma juhtkonna ja strateegia juhtrühma poolt juhitud 

Tulemus – tegevusrühm koordineerib ühisstrateegia koostamise protsessi sujuvat ja loogilist toimimist 

Tegevuse vajadus strateegia koostamiseks – strateegia valmimise protsessi juhtimine 

märts 2022. 

a -  

märts 2023. 

a 

 

 


