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Päevakord:   

1. 2018. a tegevusest kokkuvõtte tegemine, ülevaade käimasolevatest projektidest ja 

planeeritavatest tegevustest, 2018 rakenduskava muudatusettepaneku tegemine 

üldkoosolekule 

2. 2019. a taotlusvoorude avamine ja eelarve täpsustamine, muudatusettepaneku tegemine 

üldkoosolekule  

3. NVK strateegia vahehindamine. 

 

 1. 2018. a tegevusest kokkuvõtte tegemine, ülevaade käimasolevatest projektidest ja planeeritavatest 

tegevustest, 2018 rakenduskava muudatusettepaneku tegemine üldkoosolekule 

 

Tegevjuht Annika Jõks andis ülevaate käimasolevates projektidest: 

1.1. Harju Leader tegevusgruppide ühistegevused. Projekti raames on kavas 2019 aastal koos HEAK, 

HOL ja Kodukant Harjumaaga ellu viia Harjumaa tunnustusüritus ning toimub ettevõtlusalane õppereis 

Lääne-Harjumaal 

 



 

1.2. FinEst Countryside - Accessible Coastal and Village Tourism in Baltic Sea Region Projekti 

tegevustena toimusid 2018 aastal kolm töötuba, iga partneri poolt korraldati üks töötuba. 

MTÜ Nelja Valla Kogu viis läbi FinEst Projekti töötuba: Kaevumaja ehitamine ja sellele valtsplekk 

katuse paigaldamine 05-06. oktoobril 

Ette on valmistatud ning ootab koostööpartneri kooskõlastust rahvusvaheline projekt “EstPol 

Sustainable communities“ 

Projekti elluviimise aeg 2019-2021 

Projektis osalejad: Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa; MTÜ Nelja Valla Kogu 

Projekti eesmärk – kogukondade arengu toetamine ja nende tugevdamine läbi sidususe ja 

kogukonnatunde kasvatamise (NVK arengukava lk 21 – arengufookus).  

Viiakse ellu NVK arengustrateegia strateegilise eesmärgi: kogukonnad on tugevad, toimekad ja 

ühtehoidvad (NVK strateegia lk23). Kogukonna turvatunne – selle suurendamine kogukondades. 

Projekt on suunatud kahele sihtrühmale – NVK piirkonna külaseltside juhtidele ja vabatahtliku pääste 

juhtidele ning teistele aktiivsetele arengust huvitatud seltside liikmetele 

1.3. 2018 rakenduskava muudatusettepaneku tegemine üldkoosolekule 

RAKENDUSKAVA RAAMES TEHTAVAD KULUD KOKKU 

(JOOKSVAD +ELAVD ) 

EELARVE 

85907.6 

KASUTATUD 

79,157.08 

JÄÄK 

6,750.52 

        Kasutamine protsentides                

92.14% 

Eelarve muudatuse vajadus ja summa selgub jaanuari lõpuks. Rakenduskava eelarve muudatus 

tegevuskulude osas tehakse üldkoosolekule. 

 

2. 2019. a taotlusvooru avamine ja eelarve täpsustaine, muudatusettepaneku tegemine 

üldkoosolekule 

Tegevjuht Annika Jõks andis ülevaate projektivahendite kasutamis osas 

Eelarve jääk  13.12.2108 seisuga on 21 783,40 eurot  (meede 2 arvelt + projektide odavnemine) 
AKEBERG OÜ loobumine projektivahenditest 45 201,00 eurot 
2018 II meede 3 jääk on 16 455, 41 eurot  
KOKKU meetmete eelarve jääk 83 439,41 eurot.    

2019.a  kinnitatud rakenduskava 

 

Meetme nr 

2

3
41 663,13

4 52 078,92

Kokku

Kogukonna ühistegevuste 

arendamine
20 831,57 0,00

ei toimu, summa 

jagada meetme 3 

ja 4 vahel

Strateegia meetme nimetus Kavandatav eelarve Taotletav 

projektitoetuse 

summa

Projektitoetuse 

taotluste  

vastuvõtuaeg 

2019

Mikroettevõtluse arendamine 41 663,13
26.august-

01.september

Turismiteenuste arendamine ja 

edendamine 52 078,92

26.august-

01.september

114 573,62 93 742,05



 

Eelarve vahendite jaotamise osas, arvestades seniseid strateegia eesmärkide täitmist, tehakse 

ettepanek üldkoosolekule, et meetme 3 Mikroettevõtluse arendamine jääk 16 455, 41 kantakse üle 

meetme 3 eelarvesse. Meetmes seni kehtestatud piirmäära 40 000 eurot langetatakse 10 000 euroni, 

et tagada meetme sihtindikaatorite taseme täitumine elluviidud projektide osas.  

Jääk summas 66 984 eurot ning lisanduvad eelarve jäägi projektide odavnemisest suunata meetmesse 

4 Turismiteenuste arendamine ja edendamine. Meetme piirmäära langetatakse seniselt 100 000 

eurolt 30 000 euroni, et tagada strateegia elluviimine meetme eesmärkide osas. 

Otsustati: Ettepanekud strateegia meetmete rakendamise eelarve jääkide ümberjaotamise ja meetmete 

3 ja 4 piirmäärade langetamise osas esitada Üldkoosolekule. 

3. NVL strateegia vahehindmine 

Tegevusgrupp pöördus strateegia vahehindamise töö teostamise ettepanekuga OÜ Cumulus Counsult 

poole, kes saatis hinnapakkumise ning  nägemuse tehtavast tööst. Juhatus vaatas pakkumise läbi ning 

leidis, et antud pakkumine on liialt ressursimahukas ning sobiks pigem strateegia lõpphindamiseks. 

Juhatus otsustas moodustada strateegia vahehindamiseks töörühma, mille ülesandeks on: 

Hinnata MTÜ Nelja Valla Kogu kehtiva strateegia (2015–2020) rakendamisega saavutatud tulemusi ja 

mõju vastavalt strateegias seatud eesmärkidele ning eesmärkide saavutamise realistlikkust 

strateegiaperioodi lõpuni jäänud aja jooksul. Hindamistulemuste põhjal valmistada ette strateegia 

muudatus ettepanekud üldkoosolekule.  

Otsustati: Moodustada strateegia töörühm koosseisus: 
Heret Annus- MTÜ Vaela Külaselts 
Eve Riga- MTÜ Tuule tutulus 
Aule Kikas- MTÜ Muraste Külaselts, NVK juhatuse esimees 
Jako Jaagu- Jõgevamaa Koostöökoda tegevjuht 
Annika Jõks- tegevjuht 
 

  

 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

Aule Kikas      Annika Jõks   

koosoleku juhataja     protokollija 


