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Osalesid:

KOV esindajad: Indrek Eensaar, Aimur Liiva, Marti Rehemaa
MTÜ esindajad: Anu Altmets, Eve Riga, Heret Annus
Ettevõtjate esindajad: Hedwig Seaver, Arnold Õispuu
Lisa 1. Osalejate nimekiri EMTAK koodidega

Koosolekut juhatas: Annika
Jõks
Protokollis: Heret Annus
Päevakava:
1. Juhatuse koosseis ja ettepanekud üldkoosolekule 12.08.21
2. Juhatuse esimehe valimine.
3. 2014-2020 tegevusgrupi strateegia uuendamine
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus § 69. Kohalik tegevusgrupp ja
kohaliku arengu strateegia lõige 5 sätestab: „Kohalik tegevusgrupp tagab, et üks kolmandik juhatuse
liikmetest vahetub põhikirjas ettenähtud juhatuse ametiaja möödumisel“
Tegevusgrupi juhatuse valimisel ei suutnud tegevusgrupp tagada eelpool toodud seaduse täitmist.
Konsulteerides PRIA Juriidilise osakonnaga selgus, et struktuurivahendite kasutamise kontekstis on
ikkagi vajadus valida juhatusse veel üks uus liige, et oleks täidetud minimaalselt ühe kolmandiku
ulatuses uute liikmete koosseis.
PRIA vastuskirja kohaselt:
„Iga kohaliku tegevusgrupi juhatuse valimisel peab vahetuma üks kolmandik liikmetest, et
otsustamine ei koonduks pikaks ajaks samade isikute kätte. Liikmete ametisse valimist
vaadatakse nii isikute kui organisatsioonide tasandil. MTÜ Nelja Valla Kogu põhikirja punkti
7.1.3 järgi valitakse iga omavalitsuse esindajana 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.
Põhikirja punkti 7.1.2 kohaselt KOVi esindajat ei valita üldkoosolekul - Iga ühingu liikmeks
olevat omavalitsust esindab juhatuses üks esindaja, kes on vastava omavalitsuse pädeva
organi poolt nimetatud isik. Kuna KOVid ise ei saa vahetuda, siis peavad muutuma teisi

sektoreid esindavad organisatsioonid ja isikud. Lähtudes ELÜPSi seletuskirjast, siis ei ole piisav
muutus see, kui esindatav organisatsioon jääb samaks ja muutub üksnes seda esindav isik“
Juhatus analüüsis 10.06.2021 toimunud üldkoosoleku hääletustulemusi ning leidis, et 12.08.21
üldkoosolekule esitatakse kaks alternatiivettepanekut:
1. Korraldada kordusvalimised Saku vallast kandideerinud MTÜ-de esindajate vahel või
2. Kutsuda tagasi Saku vallas kandideerinud MTÜ-de esindajate seast juba korduvalt NVK juhatuse
kooseisus osalenud MTÜ Kaasiku taluselts esindaja ning kinnitada juhatusse uue juhtatuse liikmena
MTÜ Kodukoht Kiisa esindaja.
Tagamaks edaspidi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus § 69. Kohalik
tegevusgrupp ja kohaliku arengu strateegia lõige 5 täitmist ja juhatuse roteerumist, muuta põhikirja
viisil, mis tagaks nimetatud seaduse täitmise.
Ettepanekud esitada 12.08.21 toimuvale üldkoosolekule.
2.

Juhatuse esimehe valimine.

Juhatuse liige Indrek Eensaar tegi ettepaneku, et juhatuse esimehena võiks jätkata Eve Riga. Eve Riga
andis oma nõusoleku.
OTSUS: Juhatuse esimeheks valiti ühehäälselt MTÜ Tuula tutulus esindaja Eve Riga.
3.

2014-2020 tegevusgrupi strateegia uuendamine

Tegevjuht selgitas, millised muudatused on tegevusgrupi strateegias muutmise kavandis sisse viidud.
Juhatus võttis info teadmiseks.
Arutleti strateegia rahastamiskava üle ning üldkoosolekule tehakse ettepanek avada strateegia
meetmed 2022. aasta jaanuaris alljärgnevalt:
Meetmete eelarve 661 164,04 €
M1. Kogukondade investeeringute toetamine297 523€
M3. Mikroettevõtluse arendamine132 233€
M4. Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine- 165 291€
M2. Kogukondade ühistegevuse arendamine- meetmest viiakse ellu tegevusgrupi ühis- ja
koostööprojekte. Meede on avatud ainult Nelja Valla Kogule tegevusgrupina. Eelarve 66 116 €
Taasterahastu vahendite arvelt 137 435,69 avatakse Meede 5 – COVID-19 olukorra leevendamiseks
suunatud meede.
Meetme rakendamise eesmärgiks on tegevusgrupi piirkonnas ettevõtjate ja ettevõtlusega
tegelevate vabaühenduste toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust
tulenevate piirangutega.

Meede 5

COVID-19 olukorra leevendamiseks suunatud meede

Toetatavad valdkonnad

Mikroettevõtete ja ettevõtlusega tegelevate vabaühenduste
konkurentsivõime taastamine

Abikõlbulikud kulud
vastavad Euroopa
Parlamendi ja nõukogu
määrus (EL) nr 1305/2013
art 58a ja Euroopa
Parlamendi ja nõukogu
määrus (EL) 2020/2094
artiklile 1
Mitteabikõlbulikud
tegevused

•

•
•
•
•
•
•

Investeeringut ette valmistavad tegevused, kui need viiakse ellu
eraldiseisva projektina
Kinnistu ost
Projektijuhtimine
Investeeringuga otseselt mitte seotud koolitused jms
Vabatahtlik töö arvestamine
Kõik meetme määruse poolt välistatud mitteabikõlblikud
tegevused

Toetuse saajad

•
•

Ettevõtted sh FIEd
Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd ja SAd)

•
•

•

Investeeringud ehitistesse, rajatistesse, taristusse, sisustusse ja
seadmetesse
Töötajate värbamise ja koolitamise kulud, ürituste
korraldamine
Turundustegevused
Kodulehed, messid, laadad,

Nõuded toetuse saajale

Projekti otsesed kasusaajad on pärit NVK tegevuspiirkonnast

Minimaalne ja maksimaalne
toetussumma

Minimaalne toetussumma 2000
Maksimaalne toetussumma 8000

Toetuse %
60%
Indikaatorid ja sihttasemed

•

Toetatud projektide arv

Ettepanek üldkoosolekule: Meede 5 – COVID-19 olukorra leevendamiseks suunatud meede eelarvega
137 435,69 eurot avamine kavandada 2021. aasta septembri lõppu.

4. Kohapeal algatatud teemad
4.1 Üldkoosolek korraldada koos NVK 15. a sünnipäeva tähistamisega 12. augustil Küla Villas.
4.2 Tegevjuhi töölepingu tingimuste ülevaatamine.
Juhatus otsustas ühehäälselt kinnitada tegevjuhi töötasuks brutosummana 1 800 eurot alates
21.06.2021. Palgatingimuste ülevaatamine kavandatakse edaspidi läbi viia iga-aastselt.

Annika Jõks
Koosoleku juhataja

Heret Annus
protokollija

Juhatuse liikmete nimekiri koos EMTAK koodidega
Nr
Osaleja
Organisatsiooni nimi
EMTAK

E-posti aadress

Telefon

1.

Aimur Liiva

Kiili vallavalitsus

KOV

aimur.liiva@kiilivald.ee

679 0260

2.

Indrek Eensaar

Saue vallavalitsus

KOV

indrek.eensaar@sauevald.ee

5114930

3.

Hedwig Seawer

OÜ Roosid ja Okkad

90031

keraamika@hedwig.ee

53 447 638

4.

Anu Altmets

Kaasiku Taluselts MTÜ

94992

altmets.anu@gmail.com

5335 8212

5.

Arnold Õispuu

Astro Service OÜ

77321

arnold@rolltrans.ee

504 7618

6.

Erik Sandla

Harku vallavalitsus

KOV

erik.sandla@harku.ee

501 6304

7.

Merje Einmann

OÜ Käpajalg

9329

Info@kapajalg.ee

502 3240

8.

Heret Annus

Oti külaselts

94992

heret.annus@gmail.com

506 0462

9.

Eve Riga

MTÜ Tuula tutulus

94992

Eve.riga@gmail.com

56677791

10.

Rene Mitt

C2B Portaal OÜ

85529

Mitt.rene@gmail.com

505 7780

11.

Kristiina Adamson

Suurupi Selts MTÜ

94992

kristiina@tuletornid.ee

59 1 90076

12.

Marti Rehemaa

Saku vallavalitsus

KOV

Marti.rehemaa@sakuvald.ee

50 65 832

