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Kohal viibisid: Mart Mets, Merike Palts, Vaido Romulus, Raido Notton, Kaie Saar, Rafael Milerman, Egle
Kaur, Priit Raudla, Dea Rüüberg, Tiit Jaagu, Kadri Tillemann , Kaido-Allan Lainurm, Hanna Uustal
koordinaator Marje Suharov ja tegevjuht Annika Jõks.

Osavõtjate nimekiri lisatud.
Koosoleku juhatajaks kinnitati juhatuse esimees Vaido Romulus ja protokollijaks Marje Suharov.

Kinnitati järgmine päevakord:
1. Lühike ülevaade perioodi 2014-2020 Põllumajandusministeeriumi ettevalmistavatest tegevustest. Annika
2. Rakenduskava muudatuse kinnitamine (Projektitaotluste eelarvest vabanenud vahendite kasutuselevõtt
aprilli taotlusvoorus) Annika
3. Õppereis Iirimaale Annika/Vaido/Kadri
4. Kohalalgatatud teemad
Päevakorrapunkt 1
Lühike ülevaade perioodi 2014-2020 Põllumajandusministeeriumi ettevalmistavatest tegevustest.
Annika
15.-16. mai 2013 – “Leader kohalikuks arenguks – strateegia koostamise juhise” tööversiooni tutvustamine
ja arutelud (Leader infopäev)
sügis 2013 – “Leader kohalikuks arenguks – strateegia koostamise juhis” täiendatud. Koolitused
detsembris 2013 valmivad Leader tegevusgruppides strateegiate tööversioonid esimesteks
konsultatsioonideks Põllumajandusministeeriumis.
2014.a alguses on Põllumajandusministeerium kavandanud tegevusgruppide strateegiate konsultatsioonid
2014.a lõpus lõpetab Põllumajandusministeerium tegevusgruppide konsultatsioonidega
2014.a Eesti siseriiklike õigusaktide ettevalmistamine ja arutelud Leader tegevusgruppidega
2015.a algus – siseriiklikud õigusaktid, mis reguleerivad Leaderit (ja/või CLLD*) on valmis või valmimisel
2015.a algus – kohaliku tegevusgrupi toetuse taotluste vastuvõtmine, strateegiate esitamine
heakskiitmiseks
2015.a I poolaasta: strateegiate läbivaatamine, hindamine ja heakskiitmine
Strateegiatele annavad hinnangu eksperdid
Strateegiate hindamine hindamiskomisjonis
2015.a II poolaasta: strateegiate heakskiitmine
2015.a II poolaasta: 2016.a rakenduskava PRIAle esitamine
2016.a I poolaasta: Leader tegevusgrupid alustavad projektitoetuse taotluste vastuvõtuga

Päevakorrapunkt 2
Rakenduskava muudatuse kinnitamine (Projektitaotluste eelarvest vabanenud vahendite
kasutuselevõtt aprilli taotlusvoorus) Annika
LHKK üldkoosoleku otsusega 05.12.12 volitab üldkoosolek juhatust sisse viima LHKK 2013 aasta
rakenduskavasse muudatused.
Vastavalt PRIA poolt esitatud Leader meetme projektitaotluste jääkide arvestusele, seisuga 01.03.2013,
lisandub maksmata summade ja katkestatud projektide arvelt rakenduskavasse 64 650 eurot
Ettepanek: Lisada Leader strateegia meetme 2013 aasta LHKK rakenduskavasse 64 650 eurot.
II taotlusvoorus avada II meede ja IV meede
Ettepanekud jaotussummade jagunemise kohta:
Ettepanek 1. II meede 40 000 ja IV meede 65 000 eurot
Ettepanek 2. II meede 30 000 ja IV meede 75 000 eurot

Ettepanekud pandi hääletusele
Hääletus:
esimese ettepaneku poolt 5 häält, vastu 7 häält, erapooletuid ei olnud, üks juhatuse liige ei hääletanud.
Teise ettepaneku poolt 7 häält, vastu 5 häält, erapooletuid ei olnud, üks juhatuse liige ei hääletanud.
Otsus: Lisada Leader strateegia meetme 2013 aasta LHKK rakenduskavasse 64 650 eurot.
II taotlusvoorus avada alljärgnevalt:
Meede II Ühistegevuse ja kogukonna arendamine- taotlusvooru rahaline maht 30 000 eurot
Meede IV Elukeskkonna arendamine- taotlusvooru rahaline maht 74 650 eurot
Taotlusi võetakse vastu 22.aprillist-02.maini 2013.

Päevakorrapunkt 3
Õppereis Iirimaale Annika/Vaido/Kadri
2013 aasta alguses alustati partnerotsinguid ning alustas läbirääkimisi Soome, Portugali, Iiri ning Taani
tegevusgruppidega. Veebruaris andis tagasisidet Clare Local Development Company, kes avaldas
valmisolekut koostööks. Lääne-Harju Koostöökogu õppereis Iirimaale Leader piirkonda külastama Clare
tegevusgruppi ja Leader projekte võiks toimuda 24.-17.aprillil 2013.
Õppereisisile lähetatakse juhatus ja tegevmeeskond, õppereisi kulud kaetakse 2013 aasta rakenduskavas
ettenähtud vahenditest.
Ettepanek pandi hääletusele
Hääletus: poolt 11 häält, erapooletuid 2, vastu ei olnud
Otsus: Õppereis Iirimaale Clare Leader piirkonda toimub 24.-27.04, milles osalevad Lääne-Harju
Koostöökogu juhatuse liikmed ja töötajad. Lääne-Harju Koostöökogu tasub töölähetuskulud reisimise,
ööbimise ja kindlustuse osas ning välislähetuse päevaraha summas a`22,37 EURi.

Päevakorrapunkt 4
Kohapeal algatatud teemad
Keila vallavalitsuse ettepanek : Moodustada viies vallas ühine spordispetsialisti ametikoht koordineerimaks
valdadeüleseid spordiüritusi. Leida eelarvelised vahendid ametikoha loomiseks või teenuse
sisseostmiseks.
Ettepanek pandi hääletusele:
Hääletustulemus: poolt 10 häält, kaks juhatuse liiget ei hääletanud.
Otsus: Alustada valdadevahelisi läbirääkimisi ning otsida
koordineerimiseks.
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