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PROTOKOLL 

Nelja Valla Kogu  juhatuse koosolek 

Koht: Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn 

Aeg: 28. november, 16.00 – 18.00 

 

Osalejad: Andres Laisk, Anu Altmets, Arnold Õispuu, Aule Kikas, Indrek Naudi, Kaido Taberland 
(lahkus kl 17.17), Kalle Reiter, Mihkel Pukk (protokollija) 

Deiw Rahumägi (tegevjuht) 

Puudusid: Avo Sipelgas, Heiki Mikomägi, Kaire Nuut, Kuno Rooba 

 

Päevakord: 

1. PRIA poolt kinnitatud eelarve ülevaade 

2. PRIA poolse projektirahastuse arvestuslik ülevaade 

3. Tegevuspiirkonna 2014. aasta rahastamine 

4. Juhatuse 10.10.2013 koosoleku päevakorrapunkti nr. 1 tühistamine 

5. Muud küsimused 

 

1. PRIA poolt kinnitatud eelarve ülevaade 

2. PRIA poolse projektirahastuse arvestuslik ülevaade 

Päevakorrapunktid 1 ja 2 käsitleti koos, kuna on omavahel haakuvad.  

Vaadati üle NVK poolt PRIAle esitatud ja PRIA peadirektori käskkirjaga kinnitatud ametlikud 
rahaeralduste numbrid. Tutvuti PRIA Leader büroo juhataja poolt saadetud mitteametlike 
numbritega. 

Ettepanekud:  

Indrek Naudi: vaja on saada olukorrast mõlemalt poolelt ametlik kinnitatud informatsioon 

Kalle Reiter: Kaasata PRIAga ametlikele läbirääkimistele PÕMi vastav ametnik 

Andres Laisk: Koostada juristi abiga kiri PRIAle, aga enne kirja ametlikku esitamist kohtuda Leader 
büroo juhatajaga. 

Üldised seisukohad, mida kirjas välja tuua:  

a) Tegevusgrupp lähtub oma tegevuses PRIA peadirektori käskkirjadega eraldatud 
summadest 

b) NVK ei tee rahastamisotsuseid, vaid teeb rahastamisettepanekuid PRIAle 

c) Tegevusgrupp on valmis igakülgseks koostööks olukorra lahendamisel 
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OTSUS: Koostada kiri PRIAle. Kirjas kajastada käskkirjade numbrid ja summad. Kirja koostamisse 
kaasata jurist. Kiri vormistada 49. nädala jooksul, hiljemalt enne 4. detsembrit ning kooskõlastada 
juhatuse liikmete vahel e-posti teel. Enne kirja esitamist PRIAle kohtuda Leader büroo juhatajaga. 

3. Tegevuspiirkonna 2014. aasta rahastamine  

OTSUS: Teemaga minnakse edasi peale 1. ja 2. päevakorrapunkti lahenemist. 

4. Juhatuse 10.10.2013 koosoleku päevakorrapunkti nr. 1 tühistamine 

OTSUS: Võttes aluseks PRIA büroo poolt tulnud mitteametliku teabe (6.11.2013.a.) 
projektirahastuse ülemääramise kokkuvõtte tabeli kohta, teeb juhatus otsuse tühistada oma 
juhatuse otsuse 10.10.2013. punkti nr 1 seoses sellega, et PRIA poolt esitatud teabe alusel on 
PRIA peadirektori käskkirjaga meile rohkem raha projektidele kinnitatud kui meil eelarve seda 
võimaldab. 

5. Muud küsimused 

5.1 Uute liikmete vastuvõtmine 

NVK liimeks soovib astuda Endla Turismitalu OÜ 

Hääletamine: poolt 8, vastu 0 

OTSUS: Nelja Valla Kogu liikmeks vastu võtta Endla Turismitalu OÜ 

5.2 NVKle on tulnud ettepanekuid esitada konkursile Aasta Tegija 2013 kategoorias Aasta Tegu 
ja Aasta Sädeinimene kandidaadid: Nelja valla külade päev ja talendivõistlus 2013 – Tiina 
Tint koos meeskonnaga, Eesti Toidu Telk ja Kulinaarne Tsirkus 2013 eestvedajate Kaja 
Tammsalu ja Katrin Krausega ning Anne-Ly Mitt ja Eve Riga. 

OTSUS: Informatsioon on teadmiseks võetud ning omalt poolt toetatakse üles antud kandidaate. 

5.3 MTÜ Vanamõisa Küla sai viimases taotlusvoorus positiivse otsuse projekti Vanamõisa 
jõulumaa ürituse korraldamise läbiviimiseks ja võttis NVK poolt PRIAle esitatud otsusega 
riski asuda projekti kulutusi tegema. Koosoleku 1. ja 2. päevakorrapunkti valguses on 
tõenäoline, et PRIA positiivseid otsuseid ei langeta ehk taotleja kulud jäävad katmata. NVK 
eelarves projektitaotleja poolt küsitud vahendeid ei ole.  

Ettepanek: Teha taotlejale ettepanek pöörduda osalevate valdade poole projekti 
kaasrahastamiseks 

OTSUS: NVK vahenditest eraldust ei tehta. Anda taotlejale soovitus pöörduda kohaliku 
omavalitsuste poole.  

 

 

 

Mihkel Pukk      

Juhatuse esimees - protokollija     


