Lugupeetud Nelja Valla Kogu liikmed

Kahjuks ei saa Teiega koosolekul koos viibida, kuna koosolek on seatud toimuma NVK tuntuima ja
külastajaterohkeima ürituse LUIGE MAAELU NÄITUSLAAT toimumise ajaks.
Pöördun Teie poole suures mures. Kahetsusväärselt tundub meile, et Luige näitusteväljaku panust
kogukonda alahinnatakse, alaväärtustatakse ja kohati tundub, et isegi põlatakse.
Eelmisel aastal taotlesime toetust näitusteväljaku katte rekonstrueerimiseks. Toetuse abil oleks saanud
amortiseerunud keskplatsi uuendada. Paralleelselt toetuse taotlemisega alustasime aktiivset müügitööd
leidmaks uusi üritusi ja korraldajaid, kasutades tulevikuvisiooni Luige näitusteväljakust (mille osaks on ka
uuendatud keskplats). Meil õnnestus kaasata käesolevaks hooajaks Eesti suurimad koertenäitused „Eesti
Võitja 2018“ ja „Balti Võitja 2018“. Ajurünnakutest koorus välja huumorifestival „Luige Nokk“. Need on
üritused, mille õnnestumise korral võib Luige näitusteväljakut tänavu külastada koos teiste
üritustega kokku juba ligi 80 000 külastajat. Kui pikaajaliseks koostöö nimetatud ürituste
korraldajatega kujuneb, sõltub otseselt tulevikuvisioonide realiseerimisest.
Meie mure seisneb mh selles, et 2017.a esitatud projekti (taotletud toetussumma oli 35 986,38 EUR (60%
toetusmääraga)) hindamisel anti kriteeriumi „seos KOV ja NVK arengukavaga“ eest projektile
miinimumpunktid, mis NVK korra kohaselt tähendab, et „projekt ei ole arengukavadega seotud“.
Käesolevaga soovimegi, et NVK liikmed mõtleksid korra arengukava ja üldise arengu peale. Kas üle 50
000 külastaja (tänavu võib-olla koguni 80 000 külastajat), kümned üritused ja väikeettevõtluse
populariseerimine
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Toome ühe näite. Taotlesime näitusteväljaku katte rekonstrueerimiseks toetust ka 2016. aastal. Siis oli
toetuse andmisele vastuargumendiks, et näitusteväljaku maa-ala on aiaga piiratud ja tegevus suunatud
ettevõtluseks. 2017. aastal sügisvoorus osalenud Vabaõhukeskus OÜ/ MTÜ Vanamõisa küla (seejuures on
raske vahet teha, kus on osaühingu maa ja kus on mittetulundusühingu maa, sest mõlema territooriumi
ümber on ühine aed) taotles toetust aga nimelt aia panekuks ja parkimisplatsi ehituseks, summas 76
512,07€ (90% toetusmääraga) ja seda kogukondade arenguks suunatud meetme alt. Ja ka sai toetust.
Kuidas peaks sellest aru saama? Kuidas meie puhul leitakse, et territooriumi piiratus aiaga õigustab
toetuse mitteandmist, aga teiste puhul leitakse, et territooriumi piiramine aiaga aitab kaasa
kogukonna arengule?
Loodetavasti mõistate meie muret ja seisukohti seoses Luige näitusteväljaku panusega NVK arengukava
eesmärkide täitmisesse ning suudame koos ühise eesmärgi, s.o NVK arengu, suunas edasi liikuda.
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