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41 liiget (nimekiri lisatud LISA 1). MTU liikmeid kokku on 51, seega

kvoorumi ndue on tiiidetud. Volituse alusel oli esindatud 7. liiget (volitused
lisatud LISA 2).

Koosolekut juhatas juhatuse esimees Amo Kannike, protokollijaks valiti Margit Piifiel.

Piievakord:
1. Ulevaade PHHK juhatuse toost perioodil 2011-2014. A. Kannike
2. Uue juhatuse valimine perioodiks 2014-2017
3. LEPS projekti ldpetamisest - Info A. Kannike
4. Informatsioon 6ppereisi ettevalmistuste kohta - Info M. Piirtel
5. Kohapealtdstatatudktisimused.

P rievakord kinnitati ahehaalselt.

1. Ulevaade PHHK juhatuse t<i<ist perioodil 20II-2014 ning uue juhatuse valimine
perioodiks 2014 -2017. A.KAnnike

A. Kannike andis iilevaate juhatuse toost perioodil 201I - 2014. Juhatus on antud ajal pidanud 47

koosolekut, seal hulgas operatiivselt on vastu v6etud otsuseid 3 elektoonilise koosoleku korras.

Liikmetele on niihtamatu see tdci, mida tuleb juhatusel teha dokumentidega - POM miiiirused, PRIA
kAskkirjad ja mziiirused, Leader tegevuse regulatsioonid; vdnelda menetluste ktiigus taotlustega

esitatud dokumente ja tegevusi PHHK pdhikirja siitetega ning Strateegias ja selle igaaastastes

Rakenduskavades toodud sritetega Eraldi tcicj oli POM uue miiiiruse ndudel viilja tdotada uus

taotluste menetlemise kord jms. Juhatuse liikmed on osalenud POM, PRIA ja MMIK poolt
korraldavatest infopiievadest, seminaridest ja konverentsidest, kuid kahjuks mitte kdik aktiivselt.

See ltink tuleb uuel juhatusel ttiita. Vaadeldaval perioodil olin ainus juhatuse liige, kes kirjutas meie

Koostookogu tegemistest mitmeid artikleid. PHHK juhatuse too on olnud projektitoetuste

nimekirjade arutelu ja kinnitamine, organisatsiooni juhtimise korraldamine, rakenduskavade

kinnitamine ja nendes olevate meetmete liibivaatamine ning muutmine, iirituste konaldamine (201 1

Portugali, 2012Prantsusmaale, 2011 Vdrumaale, 2012Parnu Lahe Romantilisele rannateele, 2013

Hiiumaale). Reisid on olnud avatud kdigile liikmetele.
Korraldatud on konverentse - viimane suurem oli i.ihistiritusena LEPS programmi raames

septembris 2013. Siinjuures suur tiinu Lubja Ktilaseltsile ja Raimo Tannile. Esindajana on Arno
Kannike osalenud Leader Foorum ja Eesti Leader Liidu (ELL) tdds, olles ka ELL ju

w
liige.



Seonduvalt uue strateegiagamoodustati toogrupid, millede toos osalesid k6ik juhatuse liikmed.
Korraldati igas vallas teabepiievad.

20ll.aastal valiti kuueliikmeline juhatus, igast vallast kolm esind ajat - Janek Safranovski, Arno
Kannike, Reet Rehtsalu, Mart V6rklaev, Enno Selirand, Ene Lill. Kiiesoleval iildkoosolekul on
kavas valida uus juhatus jiirgmiseks kolmeks aastaks.

Tekkis arutelu juhatuse liikmete arvu iile. J.Safranovski pakkus valja liikmete kaasatuse

suurendamise eesm2irgil valida uude juhatusse 9 liiget. Avaldati poolehoidu ja vastuviiiteid.
Ktisimus pandi hiiiiletusele. Juhatuse 9 liikmelisuse poolt hiiiilets 4 liiget, 31 oli vastu ja 6 olid
erapooletud.

Otsustati:
1.1. Valida juhatus aastateks 2014-2017 kuue liikmeline, igast vallast kaks esindajat. Poolt oli 31

liiget, 10 erapooletut.
1.2. Kinnitada hiiiiltelugemise komisjon, kuhu kuuluvad kolme valla esindaptena Merike Metstak
(J6eliihtme), Margus Laula (Rae) ja Pille Arula (Viimsi). Otsus kinnitati iiksmeelselt.

2. Uue juhatuse valimine perioodiks 2014-2017

M.PArtel tutvustas valimiskorda- iga koostdcikogu liige valib salajasel hiiiiletusel igast vallast kaks
kandidaati. Nimed kirjutatakse ettevalmistatud valimissedelitele ning hiiiiltelugemise komisjon loeb
tulemused kokku.
Kandidaatidena esitati Jdeliihtme vallast Arno Kannike, Tiina Riimmeld ja Priit P6ldma, Viimsi
vallast Enno Selirand, Raimo Tann ja Ene Lill ning Rae vallast Reet Rehtsalu ja Marl Vdrklaev.

Hiitiletelugemise tulemusel sai Arno Kannike 35 haalt, Tiina Riimmeld29hAah ja Priit Pdldma 17

hAAlt, Viimsi vallast Enno Selirand 15 hAAh , Raimo Tann29 hiiiilt ja Ene Lill 35 haalt ning Rae

vallast Reet Rehtsalu 40 hAAh ja Mart V6rklaev 39 hAAlt.

Otsustati:
2.1. Kinnitada PHKK juhatus aastateks 2014-2017 kuue liikmeline: Jdeltihtme vallast Arno Kannike
(MTU Iru Amma Klubi) ja Tiina Riimmeld (MTU Kostivere Selts), Viimsi vallast Ene Lill (OU
Aamann) ja Raimo Tann (MTU Lubja Kiilaselts) ning Rae vallast Marl Vdrklaev (Rae

Vallavalitsus) ja Reet Rehtsalu (MTU Lilleoru). Otsus kinnitati iiksmeelselt.

3. LEPS projekti ldpetamisest - Info A. Kannike
A. Kannike riiiikis koostookogu rahvusvahelise projekti l6petamisega seotud viimastest tegevustest

- F.-R.Kreutzwaldi muinasjutu ,,P6hjakonn" ainetel stendide kujundamisest ja valmistamisest ning
nende kohaleviimisest partnerite juurde, Slovakkias toimuvast seminarist ja festivalist. Kavas on
kaasata vdimalikult palju koostookogu liikmeid antud projekti ldppstaadiumisse, kuna
mitmeaastane to<i hakkab valmis saama .ja tulemused on ntitid ka atusaadavamad ja silmaga
niihtavad. Kaasamine loob ntitid ka eeldused jiirgmisel programmiperioodil uute projektiideede
siinniks, samuti kasulike kontaktide vdimalusi. A.Kannike kutsus iiles kdikki liikmeid aktiivselt
osalema dppereisil.

4. Informatsioon dppereisi ettevalmistuste kohta - Info M. Piirtel

. Oppereisi aeg on seotud Slovakkia partnerite korraldatud seminari ja kultuurifestivali ajaga
25 -27 .07 .20 1 4. Seega reisi aeg on 22-29.07 .2014.

. 6ppereisi eesmf,rk: tutvuda meie rahvusvahelise koost66projekti (LEPS) partnerite Leedu,
Poola ja Slovakkia Leader projektidega, osaleda Slovakkia partneri poolt korraf dataval
LEPS projekti ldpuseminaril ja kohalikul kultuurifestivalil, tiiita omapool
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seoses LEPS projekti l6petamisega ning arutada tiheskoos koostookogu arengu vdimalusi,
koostoo ning kaasamise korraldamist.
Oppereisi omaosalustasu on 64 eurot,
Reis toimub bussiga - minnes on paaritunnine peatus Kazlu Rudas, kus toimub nende

muinaslugude pargis ,,Pdhja Konna" stendi piduliku iileandmise tseremoonia ja tutvumine
Leader objektidega. Teel on etteniihtud,,seljasirutamise" peatused , kaks cjtjbimist kenades

hotellides, sealhulgas dhtupoolik Krakovis koos linna ekskursiooniga. Tagasiteel on iiks
oobimine Augustowis (kui saame bussisdidu lubatud aegadega hakkama). Hotellides
cjobimised tasub Koosto<ikogu. Hotelli hinna sees on hommikusoogi eest tasumine.
Bussisdiduteel valime ise sobiva aja jakoha soomiseks, need kulud kannab igatiks ise.

Slovakkias oleme kokku neli ood ja sealsed kulud katab Koostookogu.
Reisi programm - Teel Slovakkiasse liibime Poolamaa ja saame uudistada nende maastike-

.ja pdldude avarusi. Slovakkias, sihtpunktis Maly'Slavkovis toimub ,,Pdhja Konna" stendi

LEPS programmi partnerile SPIS i.ileandmise ja teemaparki paigaldamise rituaal. Selle

6rituse kiiigus anname stendi iile ka Poola partnerile KOLD. Ktilastame Leader-projektide
paikasid ja objekte, samuti nende kuulsaid viiiivli-SPAsid ning karstikoopaid, mitmeid
LINESCO maailmapiirandi objekte, kultuuriprogrammi (sh tulevditlejate 6htu). Viimasel
piieval osaleme LEPS programmi ldppseminaril. Kuna Slovakkia seminari ja
kultuuriprogramm on veel tiipsustamisel, siis saadan selle pisut hiljem. Reisi sihtkoht, Maly'
Slavkov, on kena ktilake Viiike Tatra miiestiku jalamil, mitte kaugel Poola piirist, sdbraliku
rahvaga, maalilise maastikuga ning rikkaliku kultuuripiirandiga.

5. Kohapeal t6statatud ktisimused.

Ktisimusi ei olnud.

Lisad:
Lisa 1 - koosoleku liikmete nimekiri
Lisa2 - volitused
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Arno Kannike

Koosoleku protokollija {ft .,/
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