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Vastavalt KÜSK põhikirja punktile 4.12 esitati koosolekut kokku kutsumata e-hääletusele perioodil 
08.07. – 12.07.2013.a.   SA Järvamaa Arenduskeskuse taotlus nr KY13-04-16-MAK projektile 
„Kodanikuühiskonna nädala ühisturundus“  antava toetuse suurendamise otsustamine (taotlus koos 
lisadega lisatud). 

17. aprilli KÜSK nõukogu koosolek nr II-28 punkt 4 „Maakondlike arenduskeskuste 
„Kodanikuühiskonna Nädal 2013“ toetuste otsustamine“ otsustati: 

1.15  SA Järvamaa Arenduskeskus taotlus nr KY13-04-16-MAK projektile „Kodanikuühiskonna nädala 
ühisturundus“ summas 5000,00 eurot. 

3. Soovitada ühisturunduse projektimeeskonnal korraldada ka Hiiumaal Kodanikuühiskonna Nädala 
üritusi ja lubada selleks  suurendada ühisturunduse taotluse  eelarvet summas kuni 2150,00 eurot. 

SA Järvamaa Arenduskeskus ja projekti meeskond esitasid  taotluse suurendada otsustatud toetuse 
mahtu lähtudes täiendatud ühisturunduse kontseptsioonist, tegevuskavast ja eelarvest. 
Lisatud materjalidest selgub toetuse suurendamise taotluse põhjendatus, et saavutada parem 
Kodanikuühiskonna Nädala läbiviimise parem tulemus. 

Otsuse eelnõu:  

1.       Nõustuda SA Järvamaa Arenduskeskuse taotlusega projekti  „Kodanikuühiskonna nädala 

ühisturundus“ tegevuskava täiendamise ja eelarve suurendamise ettepanekuga ning muuta 

ära nõukogu otsus 17. aprillist nr II-28 punkt 1.15 ning toetada ühisturunduse projekti kokku 

 summas  12 675 eurot, sh nõukogu koosoleku nr II-28 protokolli punkt 4 otsuse punktis 3 

otsustatud summa. 

Hääletamine:     

Monika Haukanõmm  poolt 
  Daniel Juhhov   poolt   
  Maris Jõgeva   ei hääletanud 

   Kaie Koskaru   poolt 
  Madle Lippus   ei hääletanud 

Paul-Eerik Rummo  poolt 
Kaia Sarnet   poolt 
Arho Tuhkru   ei hääletanud 
Kristiina Tõnnisson  poolt  
Rainer Vakra   poolt 

 

Otsus: 
 

1. Nõustuda SA Järvamaa Arenduskeskuse taotlusega projekti  „Kodanikuühiskonna nädala 

ühisturundus“ tegevuskava täiendamise ja eelarve suurendamise ettepanekuga ning muuta 

ära nõukogu otsus 17. aprillist nr II-28 punkt 1.15 ning toetada ühisturunduse projekti kokku 



 summas  12 675 eurot, sh nõukogu koosoleku nr II-28 protokolli punkt 4 otsuse punktis 3 

otsustatud summa.  (Poolt  - 7;  Vastu -  0; Ei hääletanud - 3) 

 
 
Nõukogu liikmed:       Protokollis: 
  Monika Haukanõmm           Agu Laius 
  Daniel Juhhov    
  Maris Jõgeva    
  Kaie Koskaru    
  Madle Lippus   

Paul-Eerik Rummo   
Kaia Sarnet    
Arho Tuhkru    
Kristiina Tõnnisson   
Rainer Vakra 


