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1. Kogukonnateenuste projektide tutvustamine, otsuste vastu 
võtmine
• Strateegia kvaliteedi lisaeelarve: 671 920, sellest projektitoetus 531 783
• Kogu strateegia eelarve 2016-2020 (2023) 4 175 025,4 eurot
• (2008-2013 eelarve oli 4 034 262 eurot)
• Taotlusvoor oli avatud 14 -31 märts
• Taotlusi laekus 112, kahel puhul tuli tähtaega ennistada
• 38 taotlust laekus koostöökoja liikmetelt
• Kokku taotleti 1,8 milj eurot. Projektide abikõlbulik maksumus kokku 3 milj 

eurot
• Suuremad probleemid tehnilises kontrollis – lisamata nõutud dokumendid, 

ühisprojekti tegevuskavas ja taotluses oli ilmseid erinevusi, seirenäitajad ei 
olnud strateegiapõhised, projektijuhtimise ja kaudsete kulude arvestus, 
projekti omaosaluse protsent



1. Kogukonnateenuste projektide tutvustamine, otsuste vastu 
võtmine



1. Kogukonnateenuste projektide tutvustamine, 
otsuste vastu võtmine
• Kogukonnateenus – kogukonna liikmelt kogukonna liikmetele pakutav 

teenus, mis lähtub kogukonna vajadustest. Kogukonnateenuse 
eesmärgiks ei ole kasumi teenimine, kuid tasu võtmine teenusekulude 
katmiseks on põhjendatud. Kogukonnateenuse puhul tuleb välja tuua 
turutõrke olemasolu, et ei pakutaks kõlvatut konkurentsi piirkonna 
ettevõtetele. 

• Strateegia peatükis 1.3.4 Kogukonnateenused on välja toodud, et 
Jõgevamaa Koostöökoda rahastab järgmisi kogukonnateenuseid: 1.
lastehoiuteenus (nt ürituste ajal); 2. taaskasutus teenus; 3. supiköögi 
jms sotsiaalteenused; 4. sauna teenus; 5. lastelaagrite korraldamine, 
töö- ja puhkelaagrid.



1. Kogukonnateenuste projektide tutvustamine, 
otsuste vastu võtmine

1. Kääpa Ühistegevuse selts (Otsuse eelnõu nr 1)

2. Vaiatu Küla Selts (Otsuse eelnõu nr 2)

3. MTÜ Peipsi üritused (Otsuse eelnõu nr 3)



2. Jõgevamaa Koostöökoja põhikirja muutmine

Põhikirja on tehtud järgmised muudatused: 

1. 4.2.5 lisatud sõna „ja/või audiitori“ 
2. 5.4.1 Kustutatud lause: „Piirkondlikud koosolekud saavad toimuda siis, kui 
kohal on vähemalt pooled selle piirkonna liikmetest“. 
3. Lisatud punkt 5.4.6.1 „korralisel juhatuse valimisel esitab piirkondlik 
koosolek üldkoosolekule kinnitamiseks kolm kandidaati, kusjuures igas 
piirkonnas peab olema valitud vähemalt üks uus kandidaat;“ 
4. Lisatud punkt 5.4.6.2 „üks isik tohib juhatusse kuuluda kuni kaks 
järjestikkust ametiaega;“ 
5. Punktis 5.7.8 on täpsustatud sõnastust: enne „projektitaotluste
kinnitamine“, nüüd „projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine“ 
6. Sõnastatud ümber punkt 9



2. Jõgevamaa Koostöökoja põhikirja muutmine

9. Projektitoetuste taotluse hindamine ja hindamiskomisjonid: 

9.1. Projektitoetuste taotluste hindamiseks moodustatakse hindamiskomisjon igas 
piirkonnas eraldi. 

9.2. Piirkonnad on Peipsi piirkond (Pala-, Saare-, Kasepää-, Torma vald, Mustvee 
linn); Vooremaa piirkond (Jõgeva-, Tabivere-, Palamuse vald); Põltsamaa piirkond 
(Põltsamaa-, Puurmani-, Pajusi vald), maakond (kogu tegevusgrupi piirkond). 

9.3. Hindamiskomisjonid on kuueliikmelised: igast komisjonis üks MTÜ esindaja, üks 
KOV esindaja ja üks ettevõtjate esindaja, lisaks Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse 
esindaja, ekspert ja noorte esindaja. 

9.4 maakondlikke projektitoetuste taotlusi hindavad komisjonide liikmed ühiselt. 

9.5. Vajadusel on komisjonil õigus otsustamiseks kaasata eriala eksperte. 

9.7 Projektitoetuste taotlusi hinnatakse vastavalt tegevuspiirkonna strateegiale ja 
kinnitatud hindamiskorrale.



2. Jõgevamaa Koostöökoja põhikirja muutmine

• Otsuse eelnõu nr 4



3. Jõgevamaa Koostöökoja majandusaasta aruande kinnitamine

• Otsuse eelnõu nr 5



4. Jõgevamaa Koostöökoja arendustegevused - kohalik toit

• Turismimessidel osalemine

• Jõgevamaa toidutootjate võrgustikukoosolekud

• Eesti Taimekasvatuse Instituudi ja Jõgeva vallaga koostöös 
kompetentsikeskuse loomise võimaluste kaardistamine

• Peoteeninduse koolitused (3) koostöös Viljandi kutsehariduskeskus

• Osalemine töögrupis, mis tegeleb garanteeritud traditsioonilise toote 
märgi saamisega Eesti süldile – sült Euroopasse!

• Osalemine Peipsimaa toiduvõrgustikus

• Messiampsu trükise koostamine



4. Jõgevamaa Koostöökoja arendustegevused - kohalik toit

• Lühikeste tarneahelate projekt, portaali ettevalmistus

• 21-23. aprill maamess

• Mai õppereis Polli kompetentsikeskusesse

• Kompetentsikeskuse taotluse koostamine

• 24.juuli Avatud talude päev

• 9. september Minimess Jõgeval

• Kasepää Kala ja Veefestival, Küüslaugufestival, Paunvere väljanäitus

• Toidutootjate võrgustiku koolitused

• September suveseminar (ettevõtluse ühisprojektid) /üldkoosolek (2016 
aasta rakenduskavade muutmine, 2017 aasta rakenduskavade kinnitamine, 
strateegia muutmine, koostööprojektide tutvustamine ja kinnitamine)



Tänud tähelepanu eest!


