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1. Rakenduskava 2014 eelarve projekti heakskiitmine ja esitamine üldkoosolekule
kinnitamiseks;
Aule tegi ülevaate tegevusgrupi majandusseisust, maksmata ja tähtajaks laekumata arvetest.
Suurem võlglane on Nabala Põllumajanduse OÜ (võlg 210 eurot).
Oleme saanud üle pika aja saanud esitada kuludeklaratsiooni ning saanud ka PRIAlt laekumise,
pikk vahe on sisse jäänud ning nüüd tuleb väga mõistlikult tegutseda, et maksta arved ja ka MESi
laen. Seekordsest toetusest (21352,93) peeti kinni varem, PRIA peadirektori 03.08.2012 otsuse nr
13-6/1647 alusel väljamakstud CPD OÜ arve summas 2530,90 eurot. Aule koostöös
raamatupidajaga valmistab järgmiseks koosolekuk ette rahavoogude prognoosi, millele tuginedes
saame meie jaoks raske majandusaasta loodetavasti kenasti ära lõpetada.
Arutusel olev eelarve projekt katab meie senised tehtud kulutused ja aasta lõpuni olevad
minimaalsed vajadused. Eelarvest on väljas juhatuse liikmete (sh juhatuse esimehe) 2014. a
hüvitised, Eesti Leader Liidu liikmemaks, Vanamõisa laada Talendika küla võistluse toetus ning
kahjuks tuleb (loodetavasti ajutiselt) peatada stipendiumide maksmine. Praeguses eelarves selleks
võinalusi ei ole. Praktiliselt kogu eelravet on kärbitud.
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Otsustati 1) esitada üldkoosolekule kinnitamiseks tegevusgrupi 2014.a rakenduskava (lisatud
protokollile); 2) Aulel koostöös raamatupidajaga valmistada ette rahavoogude prognoos; 3) Aule
teavitab Eesti Leader Liitu ning NVK stipendiaate meie eelarveliste vahendite seisust ning teatab
ajutistelt nimetatud maksete tegemise peatamisest.
2. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakava kinnitamine
Üldkoosoleku kokkukutsumise vajadus on tingitud nii rakenduskava kinnitamise vajadusest kui ka
juhatuse liikme Mihkel Puki tagasiastumisest ning vajadusest valida uus juhatuse liige. Päevakava
üldkoosolekule esitamiseks on järgmine:
1. Ülevaade juhatuse tegevusest;
- Juhatuse töökorralduses toimunud muudatustest ning aktuaalsetest teemadest teeb
ülevaate juhatuse esimees Aule Kikas.
2. Kohaliku tegevusgrupi 2014. a rakenduskava (eelarve) kinnitamine;
- Seoses eelmisel rahastusperioodil projektidele suunatud rahastuse ülemääramistega on
vajadus vähendada tegevusgrupi tegevuskulusid ning jääk suunata pooleliolevate
projektide rahastamiseks.
3. Juhatuse liikme tagasikutsumine ja uue juhatuse liikme valimine.
- Senine juhatuse liige Mihkel Pukk on esitanud tagasiastumispalve. Seoses sellega on
vajadus valida uus juhatuse liige. Et juhatuse koosseis on võrdselt nelja valla
esindajatest koosnev, siis uus liige peaks olema Saku valla piirkonnast.
Heiki pakkus koosoleku toimumise kohana välja Vaela Koostöökeskuse; pakkumine kiideti
üksmeelselt heaks. Võimalusena saab üldkoosoleku lõpus tutvuda Vaela Koostöökeskuse
suurepäraste võimalustega ning saada ülevaade Vaela Külakoja tegevustest.
Otsustati kutsuda üldkoosolek kokku 23. septembril kl 17.30; toimumise kohaks Vaela
Kootöökekskus Kiili vallas. Aule korraldab üldkoosoleku ettevalmistamise ja läbiviimisega
seonduva.
3. Informatsioon:
a. 2014-2020 strateegia koostamise ettevalmistavad tegevused
Aule ja Anu käisid infopäeval, kus tutvustati
LEADERi kohaliku arengu strateegia
ettevalmistamise toetuse saamise nõudeid, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korda.
Pikem koolitus on 17.- 18. septembril Jänedal, osaleb Aule.
Eelnõu on eÕiguses
kooskõlastusringil ja aktiivsena kuni ettepanekute esitamise tähtaja lõpuni (25. septembrini), siin:
http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/c2e7cc7a-e8c5-4d63-89e85fc34439aa61#SSN2bq2t . 2014-2020 strateegia ettevalmistava tegevusega tuleb meil jätkata
kohe peale koolituse läbimist.
b. Harjumaa Aasta Tegijate konkurss
Aule osaleb Harjumaa Aasta Tegija konkursi hindamiskomisjoni töös. Harjumaa Aasta Tegijate
konkursi üks alaliik on ka Aasta Leader -projekt, kuhu me saame esitada ühe kandidaadi. Arutelul
olid mitmed võimalikud kandidaadi; ettepanekute esitamine kestab 15.oktoobrini, enne seda
peaksime tegema ühise otsuse. Leader-tegevusgruppidelt oodatakse ka rahalist panust
tunnustamisürituse läbiviimiseks; et meil sellist raha eelarves ei ole, pöördume palvega (ca 150 eur
omavalitsusekohta) omavalitsusjuhtide poole. Teemaga tegeleb Aule. Täpsem info konkursi kohta
on siin: http://www.heak.ee/harjumaa-aasta-tegija

Aule Kikas
juhatuse esimees

