NELJA VALLA KOGU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
12.08.2021 Küla Villa
Kinnitamise kuupäev digitemplil
Osalejate nimekiri ja Üldkoosolekul osales 21 hääleõiguslikku liiget, seal hulgas 2 volitustega.
v o l i t u s e d l i s a t u d Üldkoosoleku otsuse hääletamisel ei ole ühegi huvirühma liikmete
hääleõigus esindatud üle 49 protsendi.
protokollile:
NVK liige Eve Riga taandas end hääletamisest.

Koosolekut juhatas:
Eve Riga
Protokollis: Hedwig Seaver

Päevakava:
1. Põhikirja muudatused. Juhatuse valikukorra täpsustamine
2. Nelja Valla Kogu strateegia uuenduste kinnitamine, taotlusvoorude avamine aastatel 2021
ja 2022.
3. Kohapeal algatatud teemad
1.

Põhikirja muudatused. Juhatuse valikukorra täpsustamine

Juhatuse esimees andis ülevaate, miks on vajalik põhikirja muuta.
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspolii>ka rakendamise seadus § 69. Kohalik tegevusgrupp ja
kohaliku arengu strateegia lõige 5 sätestab: „Kohalik tegevusgrupp tagab, et üks kolmandik juhatuse
liikmetest vahetub põhikirjas eDenähtud juhatuse ameEaja möödumisel“
Seaduse täitmiseks ja juhatuse liikmete roteerumiseks, tuleb muuta põhikirja viisil, mis tagaks
nimetatud seaduse täitmise. LEADER vahendite kasutamiseks on kindlas> vaja välja vahetada veel üks
juhatuse liige.
ETTEPANEK nr 1
Muuta NVK Põhikirja punkt 7 järgmiselt:
7.1 Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib ühingu tegevust juhatus, kes valitakse ühingu liikmete hulgast
kuni neljaks aastaks. Üks isik võib juhatuse liikmena ame>s olla maksimaalselt 2 ame>aega järjest.
7.1.1 Erisusena 2021. aastal valitud juhatuse ame>aeg on kuni viis aastat.
ESepanek pandi hääletamisele.
19 poolthäält ja 1 erapooletu

Otsus 1
Muuta NVK Põhikirja punkt 7 järgmiselt:
7.1 Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib ühingu tegevust juhatus, kes valitakse ühingu liikmete
hulgast kuni neljaks aastaks. Üks isik võib juhatuse liikmena ameEs olla maksimaalselt 2
ameEaega järjest.
7.1.1 Erisusena 2021. aastal valitud juhatuse ameEaeg on kuni viis aastat.
ETTEPANEK nr 2
Kutsuda tagasi Saku valla MTÜ-de esindaja Anu Altmets MTÜ-st Kaasiku taluselts tagasiastumise
avalduse alusel ning kinnitada juhatusse uue juhatuse liikmena Saku Valla MTÜ-de esindaja MTÜ
Kodukoht Kiisa esindaja Irja Tiri.
ESepanek pandi hääletamisele. MTÜ Kodukant Kiisa esindaja Irja Tiri taandas end hääletamisest. Poolt
hääletas 19 liiget.
Otsus 2
Kutsuda tagasi Saku valla MTÜ-de esindaja Anu Altmets MTÜ-st Kaasiku taluselts tagasiastumise
avalduse alusel ning kinnitada juhatusse uue juhatuse liikmena Saku Valla MTÜ-de esindaja MTÜ
Kodukoht Kiisa esindaja Irja Tiri.
2.
Nelja Valla Kogu strateegia uuenduste kinnitamine, taotlusvoorude avamine
aastatel 2021 ja 2022.
2. 1 Tegevjuht andis ülevaate, millised muudatused on tegevusgrupi strateegias sisse viidud:
•
•
•
•

•
•

pikenda> strateegia keh>vust kuni 31.12.2022
ajakohastaE piirkonna andmed
muudeE rahastamiskava – uuenda> planeeritavat rahastamise jaotust meetmete ja aastate
lõikes, võSes arvesse lisanduvate vahendite osa;
korrigeeriE meetmete sihDasemed – strateegiate koostamisel planeeritud sihSasemeid
muude> lisanduva eelarve osa silmas pidades, korrigeeri> sihtnäitajaid, mida meetmete osas
kogutakse;
uuendaE läbivalt strateegias aastaarvud, mis puudutavad tulevasi tegevusi, nt:
järelhindamise kuupäev; teatud lõpptähtajad;
lisaE juurde taastekava vahenditest rakendatav COVID-19 olukorra leevendamiseks
suunatud meede.

ETTEPANEK nr 3
Kinnitada strateegia uuendused, edastada NVK strateegia 2014-2023 Maaeluministeeriumile
kinnitamiseks ning anda volitused juhatusele, et vajadusel ministeeriumi soovitatud eSepanekud
dokumen> sisse viia.
Ühehäälne otsus 3: Kinnitada MTÜ Nelja Valla Kogu uuendatud strateegia 2014-2023, edastada
strateegia kinnitamiseks Maaeluministeeriumile ja anda juhatusele volitused dokumendis
paranduste ja täienduste tegemiseks.
Edasi tutvustas tegevjuht NVK kavandatavaid eelarveid ja avatavaid taotlusvoore aastatel 2021 ja 2022

2.2 Nelja Valla Kogu strateegia eelarve muudatuste kinnitamine 2021. aastaks
A. Kohaliku tegevusgrupi kulude eelarve 2021
Tegevused

Eelarve

Jooksvad kulud

68 948,00

Tegevuspiirkonna elavdamise kulud

13 000,00

Kokku

81 948,00

ETTEPANEK nr 4
Kinnitada 2021. aasta NVK kulude eelarve, anda juhatusele volitused vajadusel muudatuste
tegemiseks.
Ühehäälne otsus: kinnitada 2021. aasta NVK kulude eelarve.
2.3 Meede eSevõtluse toetuseks COVID-19 tagajärjel tekkinud olukorra leevendamiseks
B. Strateegia meetmete rakendamise eelarve¹
Meetm Strateegia meetme nimetus
Kavandatav
e nr
eelarve
COVID-19 olukorra leevendamiseks
5
suunatud meede
137 435,69

P ro j e k > t o e t u s e ta o t l u s t e
vastuvõtuaeg 2021
04.-11.oktoober 2021

ETTEPANEK nr 5
Kinnitada COVID-19 olukorra leevendamiseks suunatud meede, anda juhatusele volitused vajadusel
muudatuste tegemiseks.
Ühehäälne otsus: kinnitada COVID-19 olukorra leevendamiseks suunatud meede, anda juhatusele
volitused vajadusel muudatuste tegemiseks.
Nelja Valla Kogu strateegia eelarve kinnitamine ja meetmete avamine 2022. aastaks
A. Kohaliku tegevusgrupi kulude eelarve
Tegevused
Jooksvad kulud
Tegevuspiirkonna elavdamise kulud
Kokku
B. Strateegia meetmete rakendamise eelarve¹
Meetme nr
Strateegia meetme nimetus

Taotleva toetuse summa
68 948,00
13 000,00
81 948,00

Kavandatav eelarve

Taotletav
projektitoetuse
summa

1 Kogukonna investeeringud

297 523,00

297 523,00

0

24.01-31.01.2022

2 Kogukondade ühistegevuse arendamine

66 116,00

0,00

66 116,00

01.01-31.12.2022

3 Mikroettevõtluse arendamine

132 233,00

132 233,00

0

24.01-31.01.2022

165 291,00

165 291,00

661 163,00

297 523,00

4
Kokku

Eelarve
68 948,00
13 000,00
81 948,00

Turismiteenuste arendamine ja
edendamine

! Märkused ja selgitused eelarve muutmise ja ümbertõstmise korral

sh. kohaliku
Projektitoetuse
tegevusgrupi
taotluste vastuvõtuaeg
poolt esitatavate
2022
projektitoetuste

0
66 116,00

24.01-31.01.2022

ETTEPANEK nr 6
Kinnitada 2022 aasta NVK kulude ja meetmete eelarve ning anda juhatusele volitused vajadusel
muudatuste tegemiseks.
Ühehäälne otsus: Kinnitada 2022 aasta NVK kulude ja meetmete eelarve ning anda juhatusele
volitused vajadusel muudatuste tegemiseks.
3.

Kohapeal algatatud teemad

Põgusalt arutle> tegevusgruppide liitumistemaa>kat ning Covid meetme hindamist. Liitumise osas
arenguid ei ole, Covid meetme hindamine on sama nagu teiste meetmete puhul.

Eve Riga
Koosoleku juhataja

Hedwig Seaver
protokollija

