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31 liiget (nimekiri lisatud LISA 1). MTU liikmeid kokku on 55, seega

kvoorumi n6ue on tiiidetud. Volituse alusel oli esindatud 3 liiget (volitused
lisatud LISA 2), seega on Uldkoosolek otsustusv6imeline.

Koosolekut juhatajaks valiti juhatuse esimees Arno Kannike, protokollijaks Aavo Magi.

Jiirgnevalt tutvustas koosoleku jvhataja Arno Kannike koosoleku piievakorda.

Pflevakord:

201 4.a. maj andusaasta aruande kinnitamine;
2015-2020 aasta strateegia eelnSu tutvustamine, liibivaatamine ja kinnitamine;

,,P6hja-Harju Koostookogu dokumentide avalikustamise ja info jagamise kord"
arutamine ja kinnitamine;
20I 4.a rakenduskava muutmisest (miidruse nr 75,,Kohaliku tegevusgrupiga
halduslepingu sdlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, n6uded kohaliku
tegevusgrupi kohta ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja
projektitoetuse saamise nduded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise tiipsem

kord";
Kohapeal t6 statatud ktisimused.

Koo soleku j uhataj a pani esitatud piievako rra hiiiiletami se le.

Piievakord kinnitati iihehiiiilselt.

l. 2014.a. majandusaasta aruande (LISA 3) ja auditi (LISA 4) kinnitamine.
Tegevusaruande kandis ette hr. A. Kannike, iilevaateks auditeerimise tulemustest sai sdna
pr. H. Lukas
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Juhatuse esimees hr. Arno Kannike andis liikmetele tilevaat e 2014 aasta tegevusest, mida
kajastab majandusaasta aruanne tegevuste osas. 2014. aasta majandusaasta aruanne on
auditeeritud. Raamatupidaja pr. Helju Lukas andis iilevaate auditeerimise tulemustest -
audiitori Ene-Riika Kogeri HLB Expertus Ori-st kibi viidud audit ei tuvastanud rikkumisi ja
maj andusaasta aruanne p dhineb di getel faktidel.

Otsustati:
1.1. Kinnitada2Dl4.aasta majandusaasta aruanne ja audiitori otsus (LISA 3, 4).
Otsus kinnitati tihehiiiilselt.

2. 2015-2020 aasta strateegia eelndu tutvustamine, liibivaatamine ja kinnitamine.
Sisejuhatuse teemasse esitas hr. A. Kannike (LISA 5), teemakohase ettekande tegi
(LISA 6) M.Piirtel.

Arno Kannike esitles iildist informatsiooni Leader arengust, Leader liihenemisest ning
kohalikest eesmiirkidest Leader kontekstis ja t6i v6rdlusi teiste teger.usgruppidega. Piirkondliku
eripiira viiljatoomisel enim tiihtsustatud on kohaliku toidu tootmineja turismi arendamine.
Eraldi peatus esineja piirkonna arengust tulenevate erisuste arvestamise vajadusel ja uue
perioodi fi nantsarvestuslikel teemadel.
Jiirgnevalt esitas M. Piirtel iilevaate 2015-2020 aasta strateegia eeln6ust, strateegia koostamise
viimatisest redaktsioonist ja strateegiasse sisse viidud viimastest muudatustest ning vastas
osalejate kiisimustele. Strateegia eelndu oli liikmetele varasemalt saadetud tutvumiseks.

Otsustati:
2.1. Kiita heaks ja kinnitada Pdhja-Harju Koostiiiikogu strateegia 2015-2020 koos
muudatustega ning esitada see P6llumajandusministeeriumile (selle 6igusjiirglasele) ja
PRIA'le hiljemalt juunis 2015. Otsus kinnitati iihehiiiilselt.

3. ,rP6hja-Harju Koostiiiikogu dokumentide avalikustamise ja info jagamise kord"
arutamine ja kinnitamine. Ulevaate esitas M. Piirtel (Lisa 7).

Margit Ptirtel andis tilevaate dokumentide avalikustamise ja info jagamise korra eelndu
koostamise etappidest ja variantidest ning tutvustas arutamiseks ja kinnitamiseks esitatud
eelndud. Edasi selgitas esineja, et tegemist on protseduure korrigeeriva olulise dokumendiga.

,,Kord" on jagatud kaheks, ehk siis organisatsiooni enda dokumente klisitlev osa ja teiseks -
info jagamise osa, kusjuures dokumentide avalikustamise osa ei kiisitle taotlejate
dokumentatsiooni. Info jagamine saab toimuma kodulehe ja liikmete listi kaudu, milleks on
liikmed@leaderph.eu . Seejiirel toimus arutelu eelndu punktide osas. Tehti mitmeid
ettepanekuid Leader taotlusvooru avamisest tiiiendava teavitamise- ja juhatuse koosolekul
osalemise kohta.

Otsustati:
3.1. Kinnitada koos muudatusettepanekuga,rPdhja-Harju Koostiiiikogu dokumentide
avalikustamise ja info jagamise kord(. Otsus kinnitati iihehiiiilselt.
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4' 2014.a rakenduskava muutmisest (miiiiruse nr 75 ,rKohaliku tegevusgrupiga
halduslepingu sdlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nouded kohaliku
tegevusgrupi kohta ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi
toetuse ja projektitoetuse saamise ndudedo toetuse taotlemise ja taofluse
menetlemise tflpsem kord" Ettekande esitas M. piirtel.

2013. aasta oktoobrikuu i.ildkoosolekul tutvustasid H. Lukas ja M. piirtel iildkoosolekul
osalejatele 2014-2015. aasta rahaliste vahendite jaotamise voimalusi -2014. aasta
rakenduskava koostati 85 000 euro viiiirtuses, kulutamata jiiiikaga liiheb tile 201 5. aasta
eelarvesse, samuti saame kasutada varasemaid jaake. Antud eelarvet saame kasutada kuni 30.juunini 2015.

2014. aastal me rakenduskava A osa ei muutnud arvestusega, et teeme seda vajadusel20l5.
aastal. Rakenduskava B osa (projektitoetustes) me ei ruurrrd maksimaal seltZ1q. aasta l6puks
iira kasutada (tekkis jaak ile 6000 euro), kuna tiks taotleja loobus toetuse kasutamisest ja teine
vtihendas projekti tegevusi - neid jarike me enam iimberlagada aasta l6pus ei saanud. Juhatus
tegi otsuse, et miirgitud toetusrahade jiirik suunatakse tagasi PRIA kiisutusse ja abistatakse hiitta
sattunud Nelja Valla Kogu puudujiidgi katmisega. See tiihendab seda, et2}%sellest summast
viihenevad ka tegevuskulud el:/r. 1293 eurot. Kuid rakenduskava ei saa me muuta enne kui
PRIA on ametlikult kinnitanud eelarve viihendamise ja seda on lubatud teha2015.amai kuu
jooksul. Seepiirast ongi mdistlik viimased muudatused veel rakenduskavas teha k.a mai kuus.
Juhatus on k.a aprilli koosolekul rakenduskava muutmist arutanud. Vaadati iile praegune
rakenduskava eelarvel i ne seis.
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Kontori ehitja parend.

S6idukulud
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Veebileht

Uuringud

Eksperthinnangu tellim.
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Stipendiumi maksmise kulud

Reklaammateri .viili aandm.

33913,89 5592,75 28321,14

624,09 1095,79 -471.71
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5056,89 24,70 5032,r9
4881,70 1546,47 3335,23

4258,31 990,20 3268,11

2640,r9 1900.00 740,r9
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Tegevuskulud viihenevad 7293 eurot

Otsustati:
4'1' Volitada juhatust otsustam a 2ll4.aasta eelarve muudatuste tegemine ja esitamine
PRIAle. Otsus kinnitati iihehiiiilselt.

5. Kohapealtdstatatudktisimused.

1) Arno Kannike ja Margit Piirtel esitlesid infotT-l2.juunini 20i5 toimuva Gotlandi oppereisi
kohta' Ettevdtluse, turismi ja krisit<id valdkonnas soovitakse luua perspektiivis
koostciovdimalusi- Tegemist on dppereisiga, mis on sihipiiraselt suunatud ettevdtetele,
kontaktide loomiseks ja tulevikuprojektide tegemiseks uuel perioodil. praeguse seisuga on
grupp enam-viihem tiiis.

2) Margit Ptirtel edastas viirske info kavandatavast 6ppereisist Soome 22-24. mail2015.
Korraldavad seda Viimsi valla organisatsioonid eesotsas Lubja Kiilaseltsiga (Raimo Tann),
PHKK Koost<icikogu delegatsioon (arvu ja koosseisu veel ei tea) osaleb reisil ja toetab seda
dppereisi. Kavas on krilastada Kauhajoki piirkonnas kohalikku Suupohjan Leader
tegevusgruppi ning objekte Soome liiiineosas ja reis on suunatud kontaktide loomisele. Raimo
Tann informeeris li.ihidalt k6nealuse dppematka organiseerimise hetkeseisust ning palus
teavitada reisiga liituda soovij atest.

3) Hr. Maido Pajo tdstatas kiisimuse, et juhul kui Leader kohaliku koostri<igrupi kui
mittetulundusiihingu pdhikiri lubab tildkoosolekul hiiiiletada teise liikme eest volituse alusel,
samas aga PM vastav juhis sellist vdimalust ette ei niie, siis kas iildkoosolekul on 6igus liihtuda
oma pdhikirjast v6i tuleb liihtuda pM juhisest.
Miirgime, et mittetulundusi.ihingute seaduse $ 21 l6ike 5 kohaselt: (5) Uldkoosolekul v6ib
osaleda ja haiiletada mittetulundustihingu liige. Mittetulundusiihingu liikme esindaia v6ib
tildkoosolekul osaleda ja hiiiiletada, kui p6hikirjaga ei ole ette niihtud teisiti. Esindajale peab
olema antud kirjalik volikiri. Esindajate volikirjad vdi nende rirakirjad lisatakse rildkoosoleku
protokollile.
Kiisimus on laiemalt selles, kas PM-l on 6igus oma juhisegapikataMTU-le seadusega antud
6igusi, mis on siitestatud MTU p6hikirjas? Kui PM selline 6igus tuleneb mdnest eriseadusest
vdi EL digusaktist, siis palume teha meile vastav viide.

Kiisimus tdstatus seoses liikmete volituste andmisega esindamiseks rildkoosolekul esindus- ja
htiZiletamisdi gusega.

Kuna rohkem kiisimusi ja teemasid ei tdstatatud, siis otsustati v6tta informatsioon teadmiseks,
pdtirduda Hr. M. Pajo kiisimuses digusliku tagasiside saamiseks Pdllumajandusministeeriumi
poole ja sulgeda 5. punkt.
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Kosoleku juhataja 
_:Kr, 

r,(' ( ,, ,, ,," i Arno Kannike

Protokollija

Koosoleku juhataja Arno Kannike ruges iildkoosoleku ldppenuks.

Aavo Miigi
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