ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Suurupi külastuskeskuses 13. august 2020
Algus kell 18.00
Juhatas Eve Riga
Protokollis Heret Annus
Osalejad: Üldkoosolekul osales kokku 18 isikut, neist hääletamisel osalesid 13 hääleõiguslikku Nelja Valla
Kogu liikmete esindajat, nendest üks volitusega (registreerimisleht lisatud protokollile). Hääletamistel ei
osalenud koosoleku juhataja Eve Riga.
Ühegi huvigrupi osakaal ei ületanud 49%.

Päevakord:
1.
2.
3.
4.

Põhikirja muutmine
Seotud isikute vahelise renditehingu kinnitamine
2020 ja 2021 rakenduskavade ülevaatamine
MTÜ Nelja Valla Kogu ja MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu liitumise arutelu

Päevakorra kinnitamine, juhataja ja protokollija valimine
Üldkoosolek kinnitas päevakorra. Koosoleku juhatajaks määrati Eve Riga, protokollijaks Heret Annus ja
häälte lugejaks Kaire Raiend.
1. Põhikirja muutmine
NVK juhatuse esimees andis ülevaate tegevusgrupi põhikirja muutmise vajadusest ja muudatustest.
Muudetakse tegevusgrupi aadress, täpsustatakse tegevusgrupi tegevusi, ning lisatakse muudatused mis
on seotud mittetulundusühingute seadusest tuleneva võimalusega vajadusel võtta vastu üldkoosoleku
otsuseid koosolekut kokku kutsumata.
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Põhikirja punktid, mida muudetakse, sõnastatakse järgnevalt:
1.3 Ühingu asukoht on Vana-Tuula tee 2, Tuula küla, Saue vald, Harjumaa;
2.3.10. korraldab tegevuspiirkonna strateegia eesmärkide täitmiseks konkursse projektide rahastamiseks.
Nõustab taotlejaid ja teostab järelevalvet projektide elluviimisel.
3.4. Ühingu liikmeks astumisel on liige kohustatud tasuma üldkoosoleku poolt määratud suuruses iga aastast liikmemaksu;
6.9. Üldkoosolekut võib läbi viia koosolekut kokku kutsumata, ehk otsuseid võib vastu võtta ehääletamisega ilma koosolekuta;
6.9.1. E-hääletuse puhul edastatakse juhatuse otsuse eelnõud koos seletuskirjaga liikmetele e-kirja teel
hääletamiseks. Arvamust avaldada ja hääletada saab kirjalikult e-kirja teel;
6.9.2. Otsus on vastu võetud, kui üle poole liikmetest on otsuse poolt. Hääletuse otsused vormistatakse
juhatuse poolt protokollina, millele lisatakse poolt hääletanute nimed ja eriarvamused, samuti kõigi
hääletanute seisukohad, mis on laekunud e-kirja teel.

Põhikirja võrdlemisel mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris (edaspidi register) oleva dokumendi
ja NVK-s 17.12.2014 üldkoosoleku poolt kinnitatud dokumendiga on selgunud, et 17.12.2014 tehtud
põhikirja muudatused ei ole jõustunud registrisse kandmisega.
17.12.2014 üldkoosolekul otsustati (15 poolthäälega): muuta Nelja Valla Kogu põhikirja punkti 7.1 ja
sõnastada see järgnevalt:
7.1 Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib ühingu tegevust juhatus, kes valitakse ühingu liikmete hulgast kuni
kolmeks aastaks.
7.1.1. Juhatusse võib kuuluda kuni 12 liiget;
7.1.2. iga ühingu liikmeks olevat omavalitsust esindab juhatuses üks esindaja, kes on vastava omavalitsuse
pädeva organi poolt nimetatud isik;
7.1.3. iga omavalitsuse esindajana valitakse juhatusse üks ettevõtjate esindaja ning üks
mittetulundusühingu esindaja, kes peavad oma peamise tegevuskohana olema registreeritud konkreetses
omavalitsuses. Juhul kui kandidaatideks esitatakse mitu ettevõtjate või mittetulundusühingute esindajat,
valitakse juhatusse enim hääli saanud kandidaat;
7.1.4. juhul, kui kandidaat saab esindada juhatuses nii ettevõtjat kui mittetulundusühingut, peab ta oma
kandideerimisnõusolekus märkima, kelle esindajana ta juhatusse kandideerib;.
7.1.5. juhul, kui ühest omavalitsusest ei esitata ettevõtja või mittetulundusühingu esindaja kandidaati,
pääseb juhatusse üldarvestuses enim hääli saanud sama omavalitsust esindav ettevõtjate või
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mittetulundusühingute esindaja. Juhul kui kandidaadiks ei esitata omavalitsusest kummagi sektori
esindajat, pääseb juhatusse üldarvestuses enim hääli saanud ettevõtjate või mittetulundusühingute
esindaja sõltumatult omavalitsusest.

Ettepanek kinnitada eespool nimetatud muudatused.
Hääletus ja otsus: 13 poolthäälega otsustati põhikirja muudatused kinnitada. Erapooletuid ja vastuhääli ei
olnud.

2. Seotud isikute vahelise renditehingu kinnitamine
Päevakorrapunkti ettekande tegi NVK juhatuse liige Aule Kikas
„Mittetulundusühingute seadus“ § 19 lg 1 p 4 ja NVK põhikiri p. 6.3.13 sätestavad juhatuse liikmega
tehingu tegemise otsustamise ja kinnitamise pädevuse üldkoosolekule.
ALUS: mittetulundusühingute seadus ja NVK põhikiri
Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu
tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles
tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine.
Lisateave: Töökoha renditasu on 175 € kalendrikuus, ülejäänud ruumide renditasu on kinnitatud MTÜ
Tuula tutulus juhatus otsusega. Tehingute kinnitamisel ei saa osaleda seotud isikud. Tehinguid kinnitavad
teised juhatuse liikmed.
ETTEPANEK: kinnitada MTÜ Tuula tutulus ja MTÜ Nelja Valla Kogu rendilepingu tingimused ja muude
ruumide renditasu tagasiulatuvalt 01.11.2019

Hääletus ja otsus. 13 poolthäälega otsustati kinnitada MTÜ Tuula tutulus ja MTÜ Nelja Valla Kogu
rendilepingu

tingimused

ja

muude

ruumide

3. 2020 ja 2021 rakenduskavade ülevaatamine
Kell 19.30 lahkus koosolekult Vanamõisa esindaja
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renditasu

tagasiulatuvalt

01.11.2019

Tegevjuht Annika Jõks andis ülevaate 2020 ja 2021 rakenduskavadest ning andis teada, et tegevusgrupil
on piisavalt vahendeid tegevusgrupi jooksvateks kuludeks kui ka piirkonna elavdamiskuludeks aastani
2023.
Tegevjuht tegi ettepaneku üldkoosolekule Meetme 1 toetuse taotlemisel jätta välja Teostatavus- ja
tasuvusanalüüsi nõue.
Üldkoosolek arutles teemapüstituse üle, tõstatati küsimus, kuidas hindamiskomisjon saab hinnata projekti
jätkusuutlikkust. Tegevjuht selgitas, et NVK taotluse projekti vormil on punkt 1.4 Projekti jätkusuutlikkus,
milles taotleja peab kirjeldama projekti püsivust ja jätkusuutlikkust peale rahastuse lõppemist.
Hääletus ja otsus. 12 poolthäälega otsustati Meetme 1 toetuse taotlemisel jätta välja Teostatavus- ja
tasuvusanalüüsi nõue.

4. MTÜ Nelja Valla Kogu ja MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu liitumise arutelu
Ühinemistemaatika: Kokkuvõtte 04. augustil 2020 toimunud NVK töörühma koosolekust andis töörühma
kuuluv NVK juhatuse liige Indrek Eensaar.
Töörühmas kaardistati ühinemisega seotud võimalused ning ohukohad. Liitumise peamiste võimalustena
nähakse võimekamat organisatsiooni ja paremat turundust, mis on eelkõige oluline Loode-Eesti kui
turismisihtkoha arendamise võtmes. Oluliseks peeti ka sünergia tekkimist ning suuremate projektide
elluviimise võimalust. Ohukohtadena nähakse ääremaastumist, vastuoluna mainiti ära soovimatus teha
koostööd ja kartust, et keegi kaotab rahaliselt.
Töörühm tegi ettepaneku anda NVK liitumise töögrupile mandaat aruteludeks ja läbirääkimisteks LääneHarju Koostöökoguga.
Hääletus ja otsus. 12 poolthäälega otsustati anda NVK liitumise töögrupile mandaat aruteludeks ja
läbirääkimisteks Lääne-Harju Koostöökoguga.

Eve Riga

Heret Annus

koosoleku juhataja

protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

4

