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Päevakord  

1. Liikmeks astumise korra otsustamine 

2. Liikemaksude tasumise korra ja tähtaegade otsustamine.   

3. Seltsile arveldusarve avamine 

4. Liikmeks astumise avalduse väljatöötamine 

5. Seltsi infokanalid ja teavitus 

6. KÜSK kohaliku omaalgatuse toetusmeetmete ülevaade ja rahastuse taotlemiseks 

potentsiaalsete projektide ettepanekud 

7. Seltsi eelarve 

 

Otsustat i   

1. Liikmeks astumise kord 

1.1 Seltsi liikmeks astumiseks esitab soovija avalduse. Avalduse vorm on kättesaadav seltsi 

infokanalis. Vajadusel saadetakse soovijale e-mailile.  

1.2 Sooviavaldused vaatab läbi juhatus ja teeb otsuse liikmete vastuvõtmise kohta. Otsus 

protokollitakse ning teade seltsi vastuvõtmise kohta saadetakse e-maili teel liikmeks 

taotlejale.  

1.3 Seltsi liikmeks astumisel tuleb tasuda liikmemaks 2 nädala jooksul alates liikmeks 

vastuvõtmise teate saamisest.  Liikme saatus jõustub liikmemaksu laekumisel. 

2. Liikmemaksude tasumise kord.  

1.1 Liikmemaksu saab tasuda ainult ülekandega. 

1.2 Kalendriaasta liikmemaks peab olema laekunud seltsi arveldusarvele sama aasta jaanuari 

lõpuks. Selts liikmemaksu kohta liikmetele arvet ei väljasta, tasumiseks on liikmetele 

kättesaadavad seltsi arveldusarve andmed. Liikme kohustus on tähtaegset tasumist ise 

jälgida. 

1.3 Juhatus saadab kõikidele seltsi liikmetele aasta alguses vastava meeldetuletuse. Juhatus 

saadab täiendava meeldetuletuse liikmemaksu tasumise kohta neile liikmetele, kel 

liikmemaksu tasumise tähtajast on möödunud 2 nädalat. 

3. Arveldusarve avamine 

3.1 Kadri Karus avab seltsi arveldusarve kas SEB-s või Swedbankis. 

Arutelud 

4. Liikmeks astumise avaldus peaks sisaldama lisaks standardsele sisule (nimi, kontaktandmed, 

sooviavaldus seltsi astumiseks, kinnitus et on tutvunud põhikirjaga ja kohustub seda täitma, 

tasuma liikmemaksu) ka lisainfo, millega seltsi liikmena saab piirkonna heaks panustada ning 



millised on ta huvid seltsi tegevuses kaasalöömisel.  Tehti ettepanek, et avalduse teksti 

töötab välja Ants Miller.  

5. Liikmeks astumise kommunikatsiooniks on vajalik välja töötada argumentide ja soovituste 

loetelu, millega põhjendada arusaadavalt ja innustavalt, miks piirkonna elanikul on hea seltsi 

liikmeks astuda ja mis kasu ta sellest saab. Nende ettepanekute sõnastusel ja esitemisel on 

suur roll, et motiveerida inimesi seltsiga liituma ja seltsi tegevuses osalema. Tehti ettepanek, 

et need argumendid paneb kirja Ants Miller.  

6. Infokanalina tuleb kiiremas korras luua veebileht. Ants Miller ja Lembit Kraav alustavad 

veebilehe teostusega. Domeeninimi vajab otsustamist, Võimalike domeeninimede osas 

informeerib Ants Miller e-maili teel. 

 

7. Kuulati Liina Lee ja Lembit Kraavi kokkuvõtet KÜSK-i infopäevast kogukonna arengu (meede 

1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) meetmetest 

Mõlema meetme ühe projekti toetuse piirsuma on 2000 eurot, omaosalus 10% (rahaline). 

Esitada saab ühe projekti, korraga mõlemasse meetmesse projekte esitada ei saa.  

Taotluse esitamise tähtaeg 3.oktoober, projekti teostuse tähtaeg 10 kuud (1.okt 2016 -

31.august 2017) 

 

Meede 1 on nö. „pehmete projektide“ meede – üritused, koolitused, ühistegevused jms, mis 

hõlmab võimalikult laialt kogukonda ja millesse on kaasatud kogukonna liikmed nii 

ettevalmistuses kui teostuses, ning mille mõju on pikeamaajaline ning seotud kogukonna 

arenguga 

Meede 2 mõeldud peamiselt investeeringuteks, millest on kogukonda tervikuna puudutav 

eesmärk, ning mida saab kogukonna heaks kasutada pikemaajaliselt.  

 

Arutati võimalikke projekte: 

- Kaks infotahvlit (sh raamatuvahetuse punkt) 

- Telk, vahendid ürituste korraldamine, kokkupandavad lauad 

 

Liina Lee ja Lembit Kraav tutvustasid ka Kogukondliku turvalisuse maakondlikku 

toetusvooru, kus toetatakse taotlusi, mis edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust 

turvalise elukeskkonna loomisel; suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste 

vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd); aitavad kaasa vabaühenduste 

võimekuse tõstmisele. Meetme raames toetuse piirsumma on 3500 eur, omaosalus 5% 

(rahaline). Taotluse esitamise tähtaeg 1.nov.2016, projekti teostuse tähtaeg 1.jaan.2017-

31.okt.2017 

 

Arutati võimalikke projekte: 

- Müra, liiklusohutuse/korralduseteemad (nt peeglid), radooni uuring 

- Piirkonna arenguprogramm spetsialisti poolt (asumi perspektiivne planeering piirkonna 

kogukonna vajadustest lähtuvalt) 

 

Otsustati, et järgmise juhatuse koosolekuni juhatuse liikmed ja asutajaliikmed mõtlevad 

võimalikke projekte  ja otsuse, kas ja millist projekti taotlusvoorudesse esitada, teeb juhatus 

järgmisel koosolekul.  

8. Arutleti, et enne projektidele rahastuse küsimist peaks olema loodud ettekujutus, milline on 

seltsi lähiaja eelarve (millised on reaalsed tekkivad kulud ja kui palju on liikmemaksudena 



tulusid potentsiaalselt laekumas) ning koostatud mingigi eelarve prognoos. Otsust, kes 

tegeleb eelarvega või millal/kuidas toimub eelarve arutelu, ei langetatud. 


