
 
 

 

 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL    

 

 

Saku 10.10.2016. a  (kl 16:00-17:45)   

 

 

Juhatas: Anu Altmets 

Protokollis: Annika Jõks 

Osalesid: juhatuse liikmed: Aimur Liiva; Andres Laisk; Heiki Mikomägi; Heret Annus; Rene 
Tammis; Tiit Vahenõmm, Kalle Reiter, Krista Kannaiste, Erik Sandla, Arnold Õispuu 

Puudus            Andrus Saliste. 
 

 

 
 

 
 
 
 

Päevakord: 
1. 2016 aasta taotlusvoor ja pingerea kinnitamine.  
2. 2017 aasta eelarve ja rakenduskava ning ettepanekud 

muutmiseks 
3. Jooksvad küsimused / koostööprojektid  
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Päevakorra punkt 1. 2016 aasta taotlusvoor ja pingerea kinnitamine 
1.1 Taotlustega seotud juhatuse liikmed Krista Kanniste, Aimur Liiva ja Andrus Saliste 
taandasid ennast 2016 taotlusvooru pingerea ja taotlussummade kinnitamisest. 
 
1.2 Hindamiskomisjoni esimees Rando Lai andis ülevaate hindamise protsessist ning 
vajadusest korrigeerida hindamisega seonduvalt kriteeriumite lahti kirjutamist ning seoses 
kriteeriumitega taotlemise dokumentide sisu.  
Tegevjuht andis edasi informatsiooni, et hindamiskomisjon ja juhatus kohtuvad 10.11.2016 
ümarlaual, kus arutletakse teemal, kuidas parandada 2017 taotlusvoorude hindamist ja 
taotlejate poolt esitatavate dokumentide kvaliteeti. 
 
Hindamiskomisjoni protokoll LISA 1 ainult asutusesiseseks kasutamiseks. 
 
Edasi käsitleti hindamiskomisjoni personaalsete hindamistabelite alusel koonhinnete ja 
paremusjärjestuste moodustunud koontabeli alusel projektide pingeridasid meetmete kaupa. 
 
1.3 I meede Kogukonna investeeringute toetamine 
Hindamiskomisjoni esimees andis ülevaate I meetme projektidest ning moodustunud 
pingereast. 
 
Ettepanek: 1.3.1 kinnitada  2016 I meetme eelarvesse mahtuvate, positiivselt hinnatud 
projektide pingerida ning toetussummad alljärgnevalt: 

            

Taotleja 
organisatsiooni 
nimi 

Projekti nimi ja 
kavandatud 
tegevuste ja 
investeeringute 
lühikirjeldus 

Taotletav 
summa Hinne kokku Koht  

Taotletav 
summa 
jääb 
meetme 
eelarve 
mahtu 

MTÜ TUULA 
TUTULUS 

Tuula külakeskuse 
hoone ehitustööde IV 

etapp 81 000,00 

85,795 

1 jah 

MURATSE 
KÜLASELTS 

Muraste rulapargi 
ehitus 71 550,00 

85,455 
2 jah 

KIILI 
VARAHALDUSE 

SIHTASUTUS 
Kiili uue skatepargi 

rajamine 26 212,50 

83,977 

3 jah 
      

 
Hääletus.:9 poolt, vastu ja erapoolthääli ei olnud. (kolm juhatuse liiget olid taandatud 
hääletamisest) 
OTSUS 1.3.1 : Kinnitada positiivse otsuse saanud taotlused ja toetussummad: 
1.MTÜ Tuula Tutulus „Tuula külakeskuse hoone ehitustööde IV etapp“ toetussumma 81 
000,00 € 
2.MTÜ Muraste Külaselts „Muraste rulapargi ehitus“ toetussumma 71 550,00 € 
3.KIILI Varahalduse SA  „Kiili uue skatepargi rajamine“ toetuse summa vastavalt NVK projekti 
vormis märgitud summale 26 212,50 € 
 
1.3.2 

Taotleja 
organisatsiooni 
nimi 

Projekti nimi ja 
kavandatud 
tegevuste ja 
investeeringute 
lühikirjeldus 

Taotletav 
summa 

Hinne 
kokku Koht  

Taotletav summa 
jääb meetme 
eelarve mahtu 

MITETULUNDU
SÜHING 
JÕGISOO 

Lõokese tänavale 
rajatav 

multifunktsionaalne 

82,159 

Taotletav summa 
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OTSUS 1.3.2 MTÜ Jõgisoo Vabaajakeskus „Lõokese tänavale rajatav multifunktsionaalne vaba aja veetmise 
keskus noortele“ taotletav toetuse summa 38 060,11 € toetuse summa. Taotlejale teha ettepanek osaliseks 
rahastuseks vastavalt eelarve jäägile summas 30 452,50 
Juhul, kui MTÜ Jõgisoo loobub taotletavast summast, teha pingereas järgmisele taotlejale positiivne 
rahastamise otsus. 
  
1.4 Meede 2 
 

Meede 

Taotleja organisatsiooni 

nimi

Projekti nimi ja kavandatud tegevuste 

ja investeeringute lühikirjeldus

Taotletav 

summa

Hinne 

kokku

Koht 

paremu

sjärjest

Taotleta

v 

summa 

3 OÜ KOLLANE KARU Robootika huviringid lasteaia, alg ja 7 658,78 88,854 1 jah

3 AKEBERG OÜEttevõtluse arendamine Kiisal – käsitööõlletootja Valge Pruulikoja laiendus45 201,00 83,438 2 jah

3 OÜ WILAWANDER Niliske talu tootmise arendamine 39 926,70 79,688 3 jah

Eelarve jääk197,5292 984,00Meetme eelarve  
 
Hääletus.:9 poolt, vastu ja erapoolthääli ei olnud. (kolm juhatuse liiget olid taandatud hääletamisest) 
 
OTSUS 1.4.1 Kinnitada positiivse otsuse saanud taotlused ja toetussummad: 
1. OÜ Kollane Karu „Robootika huviringid lasteaia, alg ja keskastme kooli õpilastele“ , toetussumma 7 
658,78 € 
2. Akaberg OÜ „Ettevõtluse arendamine Kiisal – käsitööõlletootja Valge Pruulikoja laiendus“, toetussumma 
45 201,00 € 
3. OÜ Wilawander „Niliske talu tootmise arendamine“, toetussumma 39 926,70 € 
 
Otsus 1.4.2 jääk 197,52 € liita 2017 3 meetme eelarvele. 
 
1.5 Meede 3 

Meede 

Taotleja organisatsiooni 

nimi

Projekti nimi ja kavandatud tegevuste 

ja investeeringute lühikirjeldus

Taotletav 

summa

Hinne 

kokku

Koht 

paremu

sjärjest

Taotletav 

summa jääb 

meetme 

4 CARAVANPARK OÜ

Kompaktlaadur Avant 750 soetamine 

Vanamõisa karavanpargi hooldus -ja 15 580,20

83,958

1 jah

4 LOODUSTOODE OÜ Kumna mõisa uue peahoone 11 250,60 71,042 2 jah

Meetme eelarve Eelarve jääk 89 479,20116 310,00  
 
Hääletus.:9 poolt, vastu ja erapoolthääli ei olnud. (kolm juhatuse liiget olid taandatud hääletamisest) 
 
OTSUS 1.5.1 Kinnitada positiivse otsuse saanud taotlused ja toetussummad 
Caravanpark OÜ „Kompaktlaadur Avant 750 soetamine Vanamõisa karavanpargi hooldus -ja 
arendustöödeks“ toetussumma 15 580,20 € 
 
Loodustoode OÜ „Kumna mõisa uue peahoone parkettpõranda ja treppide ehitus „ toetussumma 11 250,60 
€ 
I taotlusvooru jääk summas 84 479,20 EURi lisada meetme eelarvele. 
 
Ettepanek kinnitada negatiivse otsusega  taotluste nimekiri. 
Hääletus.:9 poolt, vastu ja erapoolthääli ei olnud. (kolm juhatuse liiget olid taandatud hääletamisest) 
 
Otsus 1.6 
Kinnitada hindamiskomisjoni personaalsete hindamistabelite alusel koonhinnete ja paremusjärjestuste 
moodustunud koontabeli alusel projektide pingerida I meetme negatiivse otsuse saanud taotluste osas. 
 
Taotluse pingerida LISA 2 lisatud protokollile. 
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2. Päevakorra punkt 2. 2017 aasta eelarve ja rakenduskava ning ettepanekud muutmiseks 
2.1 Tegevjuht tutvustas 2017 eelarvet. Eelarve osas paluti üle vaadata kasutatavad mõisted ning 
korrigeeritud eelarve esitada juhatusele kinnitamiseks e-hääletuse teel. 
2.2 Rakenduskava: 2017 taotlusvoorud. Juhatuse esimees tegi ettepaneku avada 2017 kaks taotlusvooru. 
Meede 2 taotlusvoor avada 2016 eelarve jääk 46 492,29+ 2017 eelarve 65 343,75 kogusummas 111 836,04 
2017 aasta märtsis. Ettepanek sai juhatuse poolt heakskiidu ning esitatakse 12.01.2017 üldkoosolekule 
otsustamiseks. 
 

4. Päevakorra punkt 3. Jooksvad küsimused / koostööprojektid  
Juhatuse esimees andis ülevaate LINC üritusest, koostööprojekti võimalikus partneris turismivaldkonna 
arengul. 
Tegevjuht tutvustas 2016 viimase kvartali kavandatavaid sündmusi: 

• 14.10 tegevmeeskond Haapsalus võimalike projektide arutelul 
• 31.10-04.11 tegevjuht puhkusel  
• 26.10 I meetme taotlejatele riigihanke teemaline miniseminar 
• 10-11.11.2016 Hindamiskomisjoni ja juhatuse ümarlaud algusega 18.00 Rummu Järvemaja, 

juhatuse koosolek. 
• 23-24.11 ELARD seminar Tartus-osaleb Anu Altmets 
• Novembris Põlvamaa partneluskogu õppereis Nelja Valla Kogu piirkonda 
• 08.12 Mõttetalgud Kiisa Vabaajakeskuses (projektiideede laat, partnerotsingud, ühisprojektide 

koostamise õpituba) 
• 12.12 juhatuse koosolek Sirge tn 
• 12.01 Nelja Valla Kogu üldkoosolek  

 
Tegevmeeskond lähetada 14.10 Haapsallu tegevusgruppide koostööprojekti arutelule. 
 
 
Järgmine juhatuse ja hindamiskomisjoni koosolek/ümarlaud toimub 10.11.2016, Rummu Puhkekeskuses. 
Kiireloomuliste vajaduste puhul peetakse e-koosolekuid. 
 
 
Anu Altmets      Annika Jõks  
koosoleku juhataja     protokollija 
 
/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 


