
LÕUNA – JÄRVAMAA KOOSTÖÖKOGU 

Üldkoosoleku protokoll nr 01/22 

 

Väätsa rahvamajas, Pikk tn.3, Väätsal, Türi vallas                                  21. veebruar 2022.a. 

Koosolek algas kell 15.00, lõppes kell 17.00 

Koosolekust võttis osa 23 liiget, lisaks osalesid tegevjuht Riina Trumm, konsultant-

raamatupidaja Ester Velliste ja LEADER spetsialist Marianne Kersna. 

Koosolekut juhatas: Kalmer Keevend 

Koosolekut protokollis: Ester Velliste 

 

 

PÄEVAKORD:   

1. 2021. aasta tegevusaruande tutvustamine  

2. Revidendi aruande ettelugemine ja 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine  

3. Perioodi 2023-2027 ühisstrateegia koostamise tegevuskava kinnitamine  

4. Juhatuse valimine järgmiseks 3 aastaks  

5. Esindajate määramine juhatuse liikmetega lepingu sõlmimiseks  

6. Kogukonnateenuse projektiidee heaks kiitmine?  

7. Infod (taotlusvoorud, koostööprojektide tegevused jms) 

 

 

ETTEPANEK:  kinnitada koosoleku juhatajaks Kalmer Keevend 

HÄÄLETAMINE:  Poolt:  23                            Vastu: 0 

OTSUSTATI: kinnitada koosoleku juhatajaks Kalmer Keevend 

 

 

ETTEPANEK: kinnitada koosoleku protokollijaks Ester Velliste 

HÄÄLETAMINE:  Poolt:  23                           Vastu: 0 

OTSUSTATI: kinnitada koosoleku protokollijaks Ester Velliste 

 
 
1. 2021. aasta tegevusaruande tutvustamine 

Tegevjuht Riina Trumm annab ülevaate ühingu liikmeskonnast 2021.aasta lõpu seisuga ja 

aasta jooksul toimunud olulisemaktest tegevustest. 

• Ühingul on 67 liiget: neist 2 kohalikku omavalitsust, 29 ärisektori esindajat ning 36 

mittetulundussektori esindajat. 

• Uuendatud kohaliku arengu strateegia kehtib Lõuna-Järvamaa koostöökogu 

tegevuspiirkonnas aastani 2023.  

• Seoses taastekava rahaliste vahendite eraldamisega lisandus 2021. aastal piirkonna 

strateegiasse COVID-19 taasterahastu meede. 

• Taotlusvoor oli avatud kolmes meetmes 

• Projektitaotlusi menetleti järgnevalt: 

 

 



 Laekunud 

projektitaotluste 

arv 

Hinnatud 

projektitaotluste 

arv 

Toetatud 

projektide arv 

Määratud 

toetuste 

summa 

eurodes 

COVID -19 meede 4 4 4 106 174 

Meede 2.1 19 19 9 178 629 

Kokku 23 23 13 284 803 

 

• Lõuna-Järvamaa koostöökogu esitas meetmesse 3 ühisprojekti „Elujõuline kogukond“ 

 

Koostööprojekti „KESKPÕRANDALE KOKKU“ raames : 

• Toimus hobi- ja kodukokkade arenguprogramm 

• Toimus Kesk-Eesti mõisate arenguprogramm 

• Toimus Kesk-Eesti giidide arenguprogramm 

• Toimus L-J suveseminar ettevõtjatele ja ettevõtlikele inimestele 

• Koostati piirkonna külastuskohtadest turunduslugusid 

• Koordineeriti ja reklaamiti Kurjailma festivali 

• Osaleti turunduskampaanias „Kesk-Eesti koogipaus“ ning „Sel aastal puhkan Eestis“ 

(suvi ja talv) 

• Toetati Türi valla elukeskkonda tutvustava saate „Tere tulemast“ eetrisse minekut 

Kanal 2-s  

• Anti välja 2022. aasta kalender „Avastades Järvamaad“ 

• Rahaliste kulutuste kogumaht 2021. a esitatud maksetaotlustes kokku 14 082 eurot. 

 

Piirkonna elavdamise vahenditest: 

• Toetati Avatud talude päeva läbi viimist Lõuna-Järvamaal, selleks korraldati kahel 

päeval giidiga tasuta bussiringid Järvamaa taludesse.  

• Toetati Türi Noortekeskuse eestvedamisel korraldatava uue piirkondliku 

mainesündmuse - üle-eestilise koguperefestivali korraldamist.  

• LJKK poolt tasutud kogukulude maht Avatud talude päeva ning koguperefestivali osas 

kokku 2 591 eurot. 

 

 

 

2. Revidendi aruande ettelugemine ja 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine 

Juhatuse esimees Kalmer Keevend loeb ette revident Signe Tõõtsu poolt koostatud aruande,   

mis annab tunnistust, et MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevus on kooskõlas ühingu 

juhtorganite otsustega, kontrollitud kulud on olnud põhjendatud ja vajalikud tegevuse 

eesmärgi saavutamiseks.  

Üheskoos vaadati üle ka liikmetele tutvumiseks ette saadetud majandusaasta aruande 

tähtsamad näitajad.  

 

ETTEPANEK: kinnitada 2021.a. majandusaasta aruanne  

HÄÄLETAMINE:  Poolt: 23                           Vastu: 0 

OTSUSTATI: kinnitada 2021.a. majandusaasta aruanne  

 

 



3. Perioodi 2023-2027 ühisstrateegia koostamise tegevuskava kinnitamine 

Tegevjuht Riina Trumm tutvustab maaelu ministri poolt 2.veebr 2022 allkirjastatud 

LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023-2027 ettevalmistamise toetuse määruse 

olulisemaid punkte ning uue perioodi võimalusi, sh võimalust panustada oma piirkonna 

arendamisel ka Euroopa Sotsiaalfond+ eesmärkidesse. Üheskoos tuletati meelde LEADER 

sekkumise üldeesmärgid ning juba tuttavad maaelu arengu eesmärgid, samas tutvuti ka 

sotsiaalministeeriumi poolt ühisstrateegiatesse pakutavate eesmärkide ning võimalike 

uuenduslike algatuste ja tegevustega, mida saaks teostada Euroopa Sotsiaalfondi rahadega. 

Vastava otsuse - kasutada uuel perioodil piirkonna arendamiseks ära ka Euroopa 

Sotsiaalfond+ võimalused - tegi Koostöökogu juhatus 14.02.2022 koosolekul. See tähendab 

seda, et uueks perioodiks asub Lõuna-Järvamaa Koostöökogu koostama ühisstrateegiat ning 

selleks taotletakse ka strateegia ettevalmistamise toetust. Meie tegevusrühma jaoks on selle 

toetuse suuruseks 50 500 eurot, vastav taotlusvoor avatakse tegevusrühmadele e-PRIAs  

15.-31.03.2022.a.  

Vastavalt määrusele tuleb koos taotlusega esitada ka üldkoosoleku poolt kinnitatud strateegia 

koostamise tegevuskava. Tegevjuht Riina Trumm tutvustab enda poolt koostatud ning 

juhatuse poolt üle vaadatud ja täiendatud 2023-2027 aastate ühisstrateegia koostamise 

tegevuskava, annab selgitusi tegevuste korraldamise ning planeeritavate kulutuste osas. 

Üldkoosolekult täiendavaid ettepanekuid ei laekunud. 

 

ETTEPANEK: Kinnitada ühisstrateegia 2023-2027 koostamise tegevuskava (Lisa1). Anda 

juhatusele volitused vajadusel tegevuskava muuta.  

HÄÄLETAMINE:  Poolt: 23                           Vastu: 0 

OTSUSTATI: Kinnitada ühisstrateegia 2023-2027 koostamise tegevuskava (Lisa1). 

Anda juhatusele volitused vajadusel tegevuskava muuta 

 

4. Juhatuse valimine järgmiseks 3 aastaks 

Koosoleku juhataja Kalmer Keevend tutvustab juhatuse liikmete valimise korda, milles on 

sätestatud võimalus valida juhatusse 9-11 liiget. Suurem juhatuse liikmete arv annab kindluse, 

et juhatus on suuteline otsuseid tegema ka siis, kui mõned liikmed peavad ennast seotuse tõttu 

aruteludest ja otsustamisest taandama (näiteks projektitaotluste paremusjärjestuse 

kinnitamisel). Üldkoosolek oli seda meelt, et juhatusel on mõistlik jätkata 11 liikmelisena. 

 

ETTEPANEK: kinnitada MTÜ juhatuse liikmete arvuks  11 

HÄÄLETAMINE:  Poolt:  23                       Vastu: 0 

OTSUSTATI: kinnitada MTÜ juhatuse liikmete arvuks  11 

 

Otsustatakse valida 3-liikmeline häältelugemise komisjon.  

ETTEPANEK: kinnitada häälte lugemise komisjoni liikmeteks Peeter Särg, Marianne 

Kersna ja Ester Velliste. 

HÄÄLETAMINE:  Poolt:  23                           Vastu: 0 

OTSUSTATI: kinnitada häälte lugemise komisjoni liikmeteks Peeter Särg, Marianne 

Kersna ja Ester Velliste. 



 

Juhatusse kandideerimiseks olid eelneva nõusoleku andnud Kati Nõlvak, Pipi-Liis Siemann, 

Aina Lee, Kalmer Keevend, Reelika Marrandi, Imre Heinsaar, Anu Zinovjev, Indrek Ammer, 

Igor Roosmaa, Triin Tippi, Anneli Siimussaar ja Tiina Lohur. Üldkoosolekul seati ühe 

kandidaadina üles veel Türi Talunike Liidu esindaja Koit Teder. Kokku kandideeris 13 

inimest. 

Ettevalmistatud hääletuslehtedele olid kantud kõigi kandidaatide nimed. Toimus salajane 

hääletamine, kus igal hääletajal oli võimalus anda kuni 11 poolthäält.  

 

I valimisvoorus said juhatuse liikme kandidaadid hääli alljärgnevalt: Kati Nõlvak 16, Pipi-Liis 

Siemann 19, Aina Lee 19, Koit Teder 20, Kalmer Keevend 20, Reelika Marrandi 21, Imre 

Heinsaar 22, Anu Zinovjev 20, Indrek Ammer 12, Igor Roosmaa 16, Triin Tippi 19, Anneli 

Siimussaar 17 ning Tiina Lohur 16 häält. 

Välja pidi langema 2 kandidaati. Kõige vähem hääli (12) sai Indrek Ammer. 16 häälega 

järgnesid kolm kandidaati – Kati Nõlvak, Igor Roosmaa ja Tiina Lohur. Kuna Kati Nõlvak on 

KOV-i poolt kinnitatud esindaja, on tema osalemine juhatuse töös oluline. Seetõttu esitati II 

hääletusvooru omavahel kandideerima Igor Roosmaa ja Tiina Lohur. II hääletusvoorus sai 

Igor Roosmaa 10 häält ja Tiina Lohur 11 häält. 

 

Lõuna-Järvamaa koostöökogu juhatuse liikmete kandidaatidele antud häälte lugemise 

kokkuvõte on lisatud üldkoosoleku protokollile (Lisa 2). 

 

Kolmeks järgmiseks aastaks (tähtajaga 21.02.2022.a. kuni 20.02.2025.a.) valiti juhatuse 

liikmeteks Kati Nõlvak, Pipi-Liis Siemann, Aina Lee, Koit Teder, Kalmer Keevend, 

Reelika Marrandi, Imre Heinsaar, Anu Zinovjev, Triin Tippi, Anneli Siimussaar ja 

Tiina Lohur. 

 

5. Esindajate määramine juhatuse liikmetega lepingu sõlmimiseks 

ETTEPANEK:  juhatuse esimees sõlmib lepingud juhatuse liikmetega ja juhatuse esimehega 

sõlmib juhatuse liikme lepingu Reimo Lilienthal. 

HÄÄLETAMINE:  Poolt: 23                             Vastu: 0 

OTSUSTATI: juhatuse esimees sõlmib lepingud juhatuse liikmetega ja juhatuse 

esimehega sõlmib juhatuse liikme lepingu Reimo Lilienthal. 

 

6. Kogukonnateenuse projektiidee heaks kiitmine?  

Ühestki kogukonnateenuse arendamisele suunatud projektitaotlusest 18.-25.veebruar 2022.a. 

taotlusvooru esitamiseks ei ole senini teada antud. Päevakorrapunkt osutus mittevajalikuks. 

 

7. Infod (taotlusvoorud, koostööprojektide tegevused jms) 

Tegevjuht Riina Trumm teeb lühikese ülevaate käesoleva aasta I poolaasta taotlusvoorudest ja 

tutvustab mõningaid lähiaja tegevusi: 

• MTÜ-dele suunatud meede 1.2 taotlusvoor 18.-25.veebr 2022 

• Ettevõtluse taotlusvoor (meede 2.1 ja COVID-19) 22.-29.aprill 2022 



• 22.02. toimub Kesk-Eesti mõisate, giidide ja turismiga tegelevate MAK spetsialistide 

koostöökohtumine. 

• 4.-6.03. korraldatakse käsitöövõrgustiku inimestele õppekäik Vilniuse käsitöölaadale  

• 16. ja 23.03. toimuvad koolituspäevad Kesk-Eesti giididele 

• 23.03. toimub käsitöövõrgustiku õppepäev  

• 19.-24.04. toimub ühisprojekti „Elujõuline kogukond“ raames õppereis Hollandisse 

• 10.-15.07. toimub „Keskpõrandale kokku“ projekti raames õppereis Poola (sama mis 

jäi 2020. aasta kevadel COVIDi pandeemia puhkemise tõttu ära) 

 

 

 

 

 

Kalmer Keevend      Ester Velliste 

Koosoleku juhataja                                                    Koosoleku protokollija 

(digitaalne allkiri)                                                     (digitaalne allkiri) 


