
JÄRVAMAA PUUETEGA INIMESTE KODA 

Üldkoosoleku protokoll nr 1 

 

Aeg ja koht: 14.01.2016, Paides, Lai tänav 33 

Osavõtjad: (lisa 1. osalejad, volitusega Psoriaasi ühing)  

Koosoleku juhataja:  Ülo Paas 

Protokollija:   Astrit Ujok 

 

Päevakord: 

• Järvamaa PIK ja ühingute rahastamine 2016 aastal.  

1) Järva Diabeetikute Seltsi ja Järva Reumaseltsi juhataja Eevi Sikstus soovib sõna raha 

jagamise teemal 

2. 2016 aasta tegevusplaan 

Päevakorraga nõus kõik ühingud ühehäälselt. 

1. Koja juhataja Ü. Paas selgitas organisatsioonide raha jagamise põhimõtteid EPIFondi poolt 

ning ühingute rahastamise skeemi Koja poolt. 

Toetuse summad on võrreldes 2015 aastaga tõusnud 687 euro võrra (17 389 eurot 2015 aastal)      

18 076 euroni, millest Koja projekt ja arenduskulu moodustab 55 % . Muudatus tehti seoses 

asjaoluga, et väikeste Kodade baasosa ei katnud arenduskulusid ning seetõttu tõsteti Kodade 

baasosa 30 %-le. 

Ü. Paas selgitas rahastamisskeemi järgi rahaliste vahendite jaotamise põhimõtteid ning 

rõhutas, et EPIFondi juhataja Gennadi Vaher on meie Koja rahajagamise printsiipi esile 

tõstnud. Rahalise vahendid suurenesid 2016 aastal kõikidel ühingutel vastavalt ühingule 

sissetulnud lisarahale. Moodustatud on 3 gruppi:  

I grupp 1-1500 eurot; II grupp 1501-3000 eurot ning III grupp 3000- ... eurot. Kolmanda grupi 

nõude täitsid 2 ühingut.  

 

1)  Järva Diabeetikute Seltsi ja Järva Reumaseltsi juhataja Eevi Sikstus selgitas, et ei 

soovinud meilikoosolekut kuna soovib otsest kontakti ühingute juhtidega. 

Oma  sõnavõtus meenutas E. Sikstus, et on küsinud eelmise aasta oktoobris juba 

rahajagamise, eelarve ja  Koja prioriteetide kohta, mis on vajalikud eelarve ja Koja 

siseanalüüsi tegemiseks. E. Sikstus ei olnud rahul, et ka hetkel puudub veel Koja eelarve 

projekt ning 2016 aasta tegevuskava, mille alusel hinnata Kojale jääva  60 % vajadust. Samuti 

soovis E. Sikstus hinnangut Koja 2015 aasta tegevusele ja eelarve täitmisele kuna aruanded 

on juba jaanuari algul esitatud EPIFondile.     E. Sikstus ei olnud rahul raha jagamise 

skeemiga (grupid) ning, et liiga suured käärid on grupi liikmete arvu suhtes. Samas on E. 

Sikstus nõus, et raha jaotatakse organisatsioonide panuse järele ja soovib teada, millised 

ühingud kuuluvad III gruppi. E. Sikstuse soov on, et raha jagada otsearvestuse põhimõttel, 

mille alusel tema ühingud oleks võinud saada 4 068 eurot. (Kojale eraldatud  18076 eurost).  

Sõnavõtus soovis esineja, et Koja juhataja kirjutaks projekte, et hoida kokku Koja 

halduskulusid, et ka JOL toetaks Koja tegevust (Ü. Paas: JOL keeldus rahastamisest. U. Paas 

küsis: kuidas ise oled abistanud Koda projektide kirjutamisel?) ja soovib üldkoosoleku 

kokkukutsumisel sõidukulu kompenseerimist. Kokkuvõtlikult: E. Sikstus soovib EPIFondi 

raha Kojasisese algoritmi läbivaatamist, täiendamist nii, et võetakse arvesse liikmesühingute 

konkreetset panust üldisesse limiiti. Jagada liikmetele vastavalt igaühe konkreetsele panusele. 

Kojal esitada limiidi jagamisel  (enne üldkoosolekut) Koja aasta eelarve ja tegevusplaani 

projektid. Lisaks eelarve aasta eelarve ja tegevusplaani täitmisest. Algoritm vormistada 

kirjalikult. 



Urve Paas: vastuväide: Kojal on olemas kõikidele teistele ühingutele vastuvõetavad ja 

arusaadavad tabelid, mis näitavada selgelt raha jagamise põhimõtteid. 

Ü. Paas: Teen ettepaneku lõpetada arutelu ning hääletada: kes on selle poolt , et 

eraldada EPIFondi poolt määratud rahast %% % Kojale? 

 

Hääletati:  

Poolt 10 

Vastu 0 häält 

Ei hääletanud  Järva Diabeetikute Selts ja Järva Reumaselts 

 

Otsustati:  

1.  Eraldada Kojale 55 %  EPIFondi poolt antud rahalistest vahenditest. 

 

2. Ü. Paas 2016 aasta tegevusest: plaanis külastada vähemalt 5 Järvamaa valda, kus 

tutvustatakse Koja tegevust. Plaanis on kutsuda ka lektor ja teha väike kohvilaud. 

E. Sikstus: käisime oma seltsiga 2015 aastal 3 vallas terviseüritusi korraldamas, kus kohal oli 

ca 50 inimest. 

Spordiliiduga on kokkulepe perespordipäeva suhtes olemas. Toimumiskoht Metsajõel, 

bussiraha 2 eurot. 

15-17- juuni on plaanis Hiiumaa 3-päevane teabe-puhkepäevad. 

Puuetega Inimeste päev toimub 27. novembril. 

Lähiajal antakse teada ka aastaaruande koosolek 

 

LISAD (paberikandjal) 

1. Koja liikmete nimekiri koos osavõtjate allkirjadega; 

2. Ühingute rahastamise skeem 

2. E. Sikstuse meili teel esitatud ettepanekute väljaprint. 

 

 

 

Koosoleku juhataja:  Ülo Paas  (allkirjastatud digitaalselt)  

Protokollija: Astrit Ujok         (allkirjastatud digitaalselt) 


