NELJA VALLA KOGU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
25.01.2021 Ääsmäe
Kinnitamise kuupäev digitemplil
Osalesid:

KOV esindajad: Indrek Eensaar, Aimur Liiva, Marti Rehemaa;
MTÜ esindajad Aule Kikas, Anu Altmets, Eve Riga
Ettevõtjate esindajad: Rene Tammis, Merje Einmann, Arnold Õispuu
Lisa 1. Osalejate nimekiri EMTAK koodidega
Pingerea kinnitamisel ei ole ühegi huvirühma liikmete hääleõigus esindatud
üle 49 protsendi.

Koosolekut juhatas: Eve Riga
Protokollis: Aule Kikas

Päevakava:
1. 2020 kokkuvõte.
2. 2020 I poolaasta tegvuskava.
• Liitumise temaatika.
• NVK koostööprojektide tegevused.
3. NVK ühisprojekti tutvustus, tegevuste arutelu ja partneritega kokkulepete tegemine.
4. Liikmemaksu võlglaste teemakäsitlus.
5. Üldkoosoleku kokkukutsumine.
1.
2020 kokkuvõte
Tegevjuht andis ülevaate 2020. aastal lõppenud projektidest. Ellu viidud projektide koguinvesteering
oli 935 517 eurot, millest LEADER toetus 535 529 eurot.
Kokkuvõte ellu viidud projektidest on leitav NVK kodulehel.
2. 2020 I poolaasta tegvuskava
2.1 Liitumise temaatikat.
2021.- 2022. aastaid käsitletakse struktuurivahendite kasutamise mõttes üleminekuperioodina.
Alanud üleminekuperioodil on Leader meetmes kasutada eelmise perioodi jäägid (u 3 miljonit) ning
uue perioodi vahendid, mida saab kasutada nii taotlusvoorude korraldamiseks, tegevusgrupi kuludeks
ja koostööprojektideks, kui ka uute strateegiate koostamiseks.
Uute strateegiate koostamine (ehk vanade taasuuendamine, kui piirkond jääb samaks) peaks toimuma
2022. aastal.

NVK piirkonna laiapõhjalise arengustrateegia koostamiseks vajalike tegevustega on vajalik
alustada 2021. a teises pooles.
NVK tegevusgrupi poolt seame eesmärgiks 2021. a juuliks selgitada välja osapoolte liikmete
seisukoht liitumise osas. Kui liitumiseotsust ei tehta, alustatakse uue perioodi strateegia
koostamisega vastavalt 2006. aastal sõlmitud asutamislepingule, ühendades endas Harku, Saue,
Saku ja Kiili vallad.
2.2 NVK koostööprojektide tegevused
Tegevjuht andis ülevaate käimasolevatest projektidest ja kavandatavatest tegevustest.
• FinEst projekti õppereis on kavandatud 2021. a. maikuu teise poolde.
•

EstPol projekti partneri Stowarzyszeniem Korona Połnocnego Krakowa taotlust projekti
pikendamiseks ei rahuldatud. Seetõttu viiakse tegevused ellu siseriikliku projektina.
Partnerid: MTÜ Nelja Valla Kogu, MTÜ Kodukant Läänemaa. Uuendatud tegevuskava: lisa
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•

Loode-Eesti ühisturundus II.
Märtsist
2021 alustab projekti
lapsehoolduspuhkusele jäänud Elisabeth Masti asendajana Karet Kõverjalg.

juhtimist

3. NVK ühisprojekti tutvustus, tegevuste arutelu ja partneritega kokkulepete tegemine.
Vihmavarjuprojekti raames on võimalik lihtsustatud korras taotleda toetust uute mõtete ja ideede
elluviimiseks. Oodatud on väikeprojektide taotlused, mis rikastaks meie elukeskkonda, oleks oma
sihtgrupi jaoks mingil moel eriline, pakuks midagi uudset või „kiiksuga“, arvestaks ümbritsevat
keskkonda.
Vihmavarjuprojekti taotluse (alamprojekti) maksimaalne toetuse summa on 5000 eurot, taotleja
omaosalus 10 % abikõlbulikest kuludest.
Partnerid: NVK piirkonna kohalikud omavalitsused
Tegevused:
1. Kogukondade koostööpäev 18. märts 2021 Tuula Kogukonnakeskuses
2. Sündmuste sari „Külast-külla“
3. Vihmavarjuprojektide tegevused: mai 2021- oktoober 2022 (taotluste vastuvõtt 01.-30. aprill)
Projekti eelarve kokku 47 900
Kogukondade koostööpäev 1 500 €
„Külast külla“ 2 400 €
Vihmavarjuprojektide toetusfond 44 000 €
Rahastamine:
Projektivahendite jääk 44 000
Tegevusgrupi omavahenditest 4 000 (kaudsete kulude jäägi arvelt)
Lisa 3. Ühistegevuste kokkulepe vorm
Ettepanek esitada „Vihmavarjuprojekt“ MTÜ Nelja Valla Kogu 11.02.2021 toimuvale üldkoosolekule
kinnitamiseks.

Ühehäälne otsus: Esitada „Vihmavarjuprojekt“ MTÜ Nelja Valla Kogu 11.02.2021 toimuvale
üldkoosolekule kinnitamiseks.

3.

Liikmemaksu võlglaste teemakäsitlus

Liikmemaksu võlglaste teemakäsitlus vastavalt põhikirja punktile 3.7. Ühingu liikme võib Ühingust
välja arvata juhul, kui tema tegevus on vastuolus põhikirjaga või kahjustab Ühingu mainet, samuti
juhul, kui liige ei täida Ühingu juhatuse või üldkoosoleku otsuseid, ei ole tasunud liikmemaksu
vastavalt
kehtestatud
korrale
või
mõnel
muul
mõjuval
põhjusel.
Ettepanek: arvata liikmete hulgast välja OÜ Filisse ja OÜ C-Projekt
Ühehäälne otsus: NVK liikmete hulgast arvata välja OÜ Filisse ja OÜ C-Projekt
4. Üldkoosoleku kokkukutsumine
MTÜ Nelja Valla Kogu juhatus kutsub kokku üldkoosoleku 11.02.2021. vastavalt eriolukorra
võimalustele.
Päevakord
1. 2020. aasta tegevuste ülevaade
2. 2021. I poolaasta tegevuskava kinnitamine
3. Ühisprojekti kinnitamine
4. Audiitori kinnitamine (Audiitorbüroo Maalinn OÜ)
5. Volituse küsimine juhatusele rakenduskava ja ühisprojekti eelarve muutmiseks.
Lisa 1. Juhatuse koosolekul osalenute nimekiri EMTAK koodidega
Lisa 2. EstPol projekti uuendatud tegevuskava
Lisa 3. Ühisprojekti ühiste kavatsuste kokkulepe
Ühehäälne otsus: Kinnitada üldkoosoleku päevakord ja kokkukutsumine 11.02.2020 Hüüru mõisas.
Eve Riga
Koosoleku juhataja

Aule Kikas
protokollija

Lisa 1. Osalejate nimekiri
Nr

Osaleja

Organisatsiooni nimi
nimi

EMTAK
kood
KOV

E-posti aadress

Aimur Liiva

Kiili vallavalitsus

2.

Indrek Eensaar

Saue vallavalitsus

KOV

indrek.eensaar@sauevald.ee>

5114930

3.

Aule Kikas

Muraste külaselts

94992

Aule.kikas@gmail.com

5253128

4.

Arnold Õispuu

Astro Service OÜ

77321

arnold@rolltrans.ee

504 7618

5.

Merje Einmann

OÜ Käpajalg

9329

Info@kapajalg.ee

502 3240

6.

Anu Altmets

Kaasiku Taluselts

94992

altmetsanu@gmail.com

53358212

1.

aimur.liiva@kiilivald.ee

Kontakt
telefon
679 0260

7.

Eve Riga

Tuula tutulus

94992

Eve.riga@gmail.com

56677791

8.

Rene Tammis

Saku Tehno AS

82991

rene.tammis@sakutehno.ee

522 7485

9.

Marti Rehemaa

Saku vallavalitsus

KOV

Marti.rehemaa@sakuvald.ee

50 65 832

Lisa 2. Rahvusvaheline koostööprojekt “EstPol sustainable communities 2019-2020“ uuendatud
tegevuskava (tööversioon)
Projekti vahekoosolek

Kaasamiskastikese
sisuloome koosolek
Kaasamiskastikese I
etapp
Kaasamiskastikese II
etapp

KKLM, NVK

20.01.2021

Maarja Pikkmets,
MTÜ Kultuuripärl

25.01.2021

MTÜ Kultuuripärl

Luuakse kaasamistööriistade kaartide sisu.
Kaartide sisu on välja töötatud ja testitakse sisu väiksema grupi
Maarja Pikkmets
seas. Võetakse pakkumine kujundusele ja trükile.
Mis on kogukonnaturvalisus, kes mille eest vastutab?
Riigi tasandilt kuni kohaliku tasandini välja - kõik, kes tegelevad
vabatahtliku tööga, mida tähendab inimese jaoks turvalisus ja
Kogukonna turvalisuse Marek Ploompuu,
selle tagamine, kuidas saab enda käitumisega mõjutada
seminar Hüüru mõisas Annika Jõks
kogukondlikku turvalisust. Enne küsimustik kogukondadele,
mis on olnud kõige suuremad probleemid ja sealt kõige
olulisemad välja tuua ja anda gruppidele lahendada. 3h
Kaasamiskastikese III
Kaasamiskastikese tööriistakaardid on kontrollitud,
Maarja Pikkmets
etapp
kujundused antakse töösse.
Koolituse päevakava:
Koolitaja: Anneli Kana
13.00, KERGE LÕUNA, SISSEJUHATUS
13.20-16.00
Toimekate kogukondade
TOOTE/TEENUSE LOOMINE Maaeluvõrgustiku projekti näitel
juhtidest toidufestivalil
EELTÖÖ (eesmärgid, strateegia, sihtturg, märksõnad)
osalejate meeskonna
Annika Jõks
TURUNDUS (sõnum, kommunikatsioon, materjalid, usaldus,
kokkupanemine,
meedia)
messikoolituse
TÖÖ MESSIBOKSIS (messiboksis osalemine, töökorraldus,
läbiviimine
klientidega suhtlemine, käitumisnormid, ühised kokkulepped,
töö väljaspool boksi, läbirääkimised)
JÄRELTÖÖ (tulemuste analüüs, töökorraldus, edasised
sammud)
Õppereis KKLM
Tutvumine KKLM tegevuspiirkonna silmapaistvamate
Maarja Pikkmets
tegevuspiirkonnas
kogukonna projektidega, kohaliku toidu õpituba lõkkel
Õppereis NVK
Tutvumine NVK tegevuspiirkonna silmapaistvamate kk
Annika Jõks
tegevuspiirkonnas
projektidega, vabatahtlike päästjate demo
Kaasamiskastikese IV
Maarja Pikkmets
etapp
Kaasamiskastikese tootmine.
Kaasamiskastikese
esitlus Maapäeval
Vanamõisa
Pinna rent Vanamõisa laadal, popup telgi ja messilaudade rent
Käsitöölaadaks ja
(Küsida Lääne-Harju Koostöökogu käest)
NVK Annika Jõks
toidutöötoaks
ettevalmistumine
NVK, KKLM tegevusgruppide osalemine, oma piirkonna
tutvustamine, 2 telki kõrvuti, Vanamõisa laadal on
Annika Jõks,
Vanamõisa Käsitöölaat
kogukonnatänav, kus müüakse kogukonnateenuseid,
Maarja Pikkmets
sündmusi, ruume, pakette. Maaturismi mudelit kasutada uute
kogukonnatoodete tegemiseks.
Paneelarutelud, motivatsioonikõnelejad, töötoad. Oodatud
KK arenguprogramm VI:
KKLM, NVK
osalema Eesti partnerite piirkondade VÜ esindajad,
Kogukondade päev
kogukondade eestvedajad. Toimub kokkuvõttev seminar

veebruar 2021
märts 2021

aprill 2021

aprill-mai 2021

05. mai 2021

mai lõpp/juuni algus
2021
mai lõpp/juuni algus
2021
juuni-juuli 2021

21.08.2021

21.08.2021

okt algus 2021

kõigile prj partneritele.

Lisa 3. Ühisprojekti ühiste kavatsuste kokkulepe tööversioon
1. Taotleja andmed

1.1.
1.2.
1.3.

Ärinimi

MTÜ Nelja Valla Kogu

Registrikood

80242585

Tegevuskava elluviimise periood
Märgitakse sama ajavahemik, mis on
märgitud projektitoetuse taotluse avaldusel
(24-48 kuud).
2.

aprill 2021 – oktoober 2022

Ühisprojekti andmed

2.1.

Ühisprojekti nimetus
Märgitakse sama nimetus, mis on märgitud projektitoetuse taotluse avaldusel.
„Kogukondade ühistegevuse arendamine ja toetamine“

2.2.

Ühisprojekti eesmärgid
Kirjeldatakse projekti peamist eesmärki ja kuidas projekt suurendab ühistegevust ja/või aitab kaasa ühistegevusele. Eesmärgid ja
tegevussuunad avalikustatakse kohaliku tegevusgrupi veebilehel.
Projekti peamiseks eesmärgiks
NVK strateegia üks eesmärkidest on toimekate ja ühtehoidvate kogukondade loomine ja tugevdamine läbi uuenduslike tegevuste ja
läbi kogukondade arengu toetamise nendele “oma näo” loomine, mis on kattub ka käesoleva projekti peamise eesmärgiga.
Projektiga soovitakse suurendada erinevate kogukondade kaasatust LEADER tegevustesse ja saada sisendit piirkonna LEADER
arengustrateegia koostamiseks.
Peaeesmärk on saavutatav alaeesmärkide kaudu:
1) Võrgustikku arendavad, toetavad ja tugevdavad tegevused:
Erinevate seltside/MTÜde elavdamiseks ja majandamiseks vajalike ürituste ja muude sarnaste tegevuste korraldamine. Kavandatud
sündmused käesoleva projekti raames on Kogukonnapäev ja sündmuste sari “Külast külla”.
Kaasatakse igas eas huvigruppe, eriti suurt tähelepanu pööratakse noorte kaasamisele. Tegevuste eesmärgiks on toetada kogukondade
võrgustike teket, et kogukonnajuhtidel tekiks ühine inforuum piirkonnas tegutsevate kogukondade tegutsemismudelitest., teenustest
ja toodetest. Kontaktvõrgustiku kaudu on kogukonnajuhtidel võimalus saada inspiratsiooni, toetuda naabrite nõule ja jõule, jagada
teadmisi ning ressursse.
NVK kaasab tegevusse partnerid, kogukonnajuhid ja teised aktiivsed kogukondade liikmed.
2) „Vihmavarju“ projektide toetamine – ehk kogukondade poolt algatatud tegevused, mis on kooskõlas projekti peamise eesmärgiga.
Vihmavarjuprojektide rahastamiseks korraldatakse avatud läbirääkimistega taotlusvoor.
Tegevuse eesmärgiks on toetada Leader lähenemise kohaselt kogukondade poolt algatatud uusi tegevusi, mis on kogukonnale,
piirkonnale või kandile vajalikud.
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada Nelja Valla Kogule taotlus koos eelarvega. Vihmavarjuprojekti toel saab lihtsustatud korras taotleda
toetust uute ja uuenduslike ideede elluviimiseks. Oodatud on väikeprojektide taotlused, mis rikastaks tegevuskeskkonda, oleks oma
sihtgrupi jaoks mingil moel eriline, pakuks midagi uudset või „kiiksuga“, arvestaks ümbritsevaid olusid.
Nelja Valla Kogu ehk projekti põhipartner, kaasates teisi partnereid, hindab projekti tegevuste ja eelarve põhjendatust ning võib teha
taotlejale ettepanekuid muudatuste sisseviimiseks. Nelja Valla Kogu vajadusel nõustab ja abistab rahastusotsuse saanud toetuse saajat
tegevuste elluviimisel.
3.) Sisendi kogumine NVK piirkonna arengustrateegia jaoks
Projekti raames korraldataval Kogukondade koostööpäeval viiakse läbi suunatud arutelu, millega luuakse visioon tulevikuks.
Kitsaskohad kaardistatakse ja nii sünnib reaalsetel vajadustel põhinev sisend uue strateegia loomiseks ja meetmete kujundamiseks.

2.3.

Ühisprojekti AJAKAVA ja TEGEVUSED
Vajadusel lisada ridu

Ajakava. Tegevuskava elluviimise
perioodil kuu või kvartali täpsusega.

Veebruar-märts 2021

1.-30. aprill 2021
mai 2021

mai 2021- oktoober 2022

mai 2021- oktoober 2022

IV kv 2022

2.4.

Tegevuse kirjeldus Kirjeldatakse detailselt projekti elluviimiseks vajalikke tegevusi, mis on
otseselt seotud ühisprojekti eesmärkide saavutamisega.
1. Projekti ettevalmistavad tegevused.
2. Projekti tegevuste ja taotlusvooru teavitus sotsiaalmeedias, kontaktvõrgustikes.
3. Kogukondade koostööpäev 18. märts 2021 Tuula Kogukonnakeskuses 14.00-18.00. KOVide ja
kogukondade koostöö kogemused ja vastastikused ootused. Osapoolte nägemus uue perioodi
strateegia meetmetest.
1. Saue vallavalitsuse ja kogukondade esinejad jagavad oma koostöökogemusi ja
tutvustavad kogukonna-, küla- ja kultuurikeskuste kaardirakendust.
2. Harku kogukondade ümarlaud- 10 aastat koostööd. Parimad praktilised kogemused,
edulood ja komistuskivid.
3. Kogukondade koostööst Saku vallas.
4. Kogukondade koostööst Kiili vallas.
5. Uute ideede turg ja ettepanekute koondamine.
4. Taotlejate nõustamine.
Vihmavarjuprojektide taotluste vastuvõtt
1. 10.mai 2021 projektitaotluste läbivaatamine, pingerea kinnitamine.
2. Taotlejatega lepingute sõlmimine.
3. Vihmavarjuprojektide tegevustest teavitamine.
Vihmavarjuprojektide tegevused
Sündmuste sari „Külast-külla“
Kord kuus kutsub üks kogukond külla naaberkogukonnad,
Et arutada „maailmaasju“, vahetada mõtteid ja kogemusi, genereerida koos uusi ideid, tekitada
uusi algatusi või tegevusi.
Projekti tegevuste kokkuvõtte koostamine/aruandlus.

Eeldatavate TULEMUSTE kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti laiemast mõjust tegevuspiirkonnale
2.4.1.
Ülevaade olemasolevast olukorrast, kitsaskohast, probleemist
NVK piirkonnas on tugevaid vabaühendusi, külaelu on hästi korraldatud, ning osatakse kasutada toetusvahendeid. On aga ka
tegutsemist alustanud või nö väsinud kogukondasid. Napib noorte vanusegrupi poolt algatatud kogukondlikke tegevusi.
Toimekad kogukonnad pakuvad piirkonna elanikele kultuuri-, huviala- arendustegevusi. Probleemiks on külastajatele suursündmuste
samaaegne korraldamine naabruses, või liialt samalaadiliste ürituste toimumine. Teise murekohana võib märkida tegijate väsimust ja
ideede nappust.
Külast-külla tegevused viivad tegijad kokku, tekib võimalus arutleda ja tulevikku planeerides dubleerimist vältida. Tugevate ja
toimekate kogukondade koostöövalmidus annab hoogu uutele ja ergutab mahajääjaid, omavaheliste kogemuste jagamine avardab
kogukonnajuhtide teadmisi uutest võimalustest.
Uutel või väsinud kogukondadel ja noortel võib nappida pealehakkamist ja vahendeid oma ideede katsetamiseks. Vihmavarjuprojektid
annavad lihtsa ja turvalise võimaluse uute ideede elluviimiseks ning enda proovilepanekuks.
2.4.2.
Ühisprojekti tulemuste kirjeldus
1. Tekkinud võrgustik seob NVK piirkonna kogukondi, koostöö on tulemuslik;
2. Läbi ühistegevuse on teadvustunud organiseerituse ja kodanikuaktiivsuse tähtsus ning võimekus;
3. Kogukonnajuhid on särasilmsed, laienenud silmaringiga, üksteisest hoolivad, suudavad ja tahavad üksteisega suhelda ning julgevad
oma ideid ellu viia;
4. Koondatud on info sisendiks Leader tegevusgrupi piirkonna arengustrateegia loomisele.
2.4.3.
Ühisprojekti laiem mõju tegevuspiirkonnale
Ühisprojekt mõjutab kogu tegevuspiirkonda ja siinseid kodanikuühendusi/ mittetulundusühinguid. Võtmesõnadeks on koostöö ja uute
kogukondade võimestamine. Motiveeritud, teadlik ja võrgustunud piirkondlik tegija tahab tegutseda ja näeb võimalusi ning omab
tugivõrgustikku.

2.5. Projektitoetuse TAOTLEJA ja PARTNERI(TE) ülesannete kirjeldus ühisprojektis
Vajadusel lisada ridu
Taotleja ja partneri(te) nimed
Ülesannete kirjeldus
Kirjeldatakse ühisprojekti osapoolte ülesanded võimalikult detailselt.
Taotleja, põhipartner
MTÜ Nelja Valla Kogu
Omavalitsused
Harku Vallavalitsus
Saue Vallavalitsus
Kiili Vallavalitsus
Saku Vallavalitsus

3. Ühisprojektis osalevate PARTNERITE andmed
Nimi ja registrikood
Esindaja nimi
MTÜ Nelja Valla Kogu
80242585
Saku Vallavalitus
Harku Vallavalitus
Kiili Vallavalitsus
Saue Vallavalitsus

Taotleja juhib projekti, vastutab üldise korralduse, infolevi,
sisutegevuste elluviimise ja aruandluse eest. Toetab uusi
kogukonnaliidreid projektitegevustes
Kaaskorraldavad Kogukondade koostööpäeva, aitavad kaasa
tegevuste info jagamisel võrgustikes

Kontaktandmed

Kinnitan, et esitatud andmed on õiged
Taotleja esindaja nimi

Annika Jõks

Taotleja esindaja allkiri

Allkirjastatud digitaalselt

Allkirjastamise kuupäev

Allkiri

