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3l liisel (niniekiri lisaud LisN l).

17.00 -l?.15 kosuncninc, vorsNtunin€
1?.15- 19.00 nldkoosol€ku paicrlk vd tcenrdc !.ulelu.
I 2017.aasta alratatud koostiiiiprolekride rutvusramime. M.P5rtel
Suuremateks tecevusteks jargnisel aastal on Koostiiijkogu pooh al€atatud [olme
koostijiiprojekri kaiivlramine, M. Partel tutvunas kolme koostdijprolekti jilrjest.
Rahvlsvahelin€ koostditpojekt "FlNEsT" on saanud posiuivse vastlse PRlast, kuid Soome
partner pole veelvastustsaanudja loodab saada dets€mbril6puks projekule heakskiidu, Nelja
ValLa Kogu iildkoosoleku otsus projektiga liituda 1ehakse d€tsembri keskel toimuval
illdkoosoleku. Esimene partnerite kokkusaamin€ toimub l6.jaanuaril 2013. Pealnnast
Pin inna projekt on k6iel partenerlte poot esitatud PRIAI€ ja oorame hetkel tasasisidet,
Harjunaa tesevuseruppide koostdijprcjekt on juba kdilitunud -eslmene 6pperek Nelja Valla
tecevuspinkonda toimus siigise. Hetk€l toimub tij6riihmas arutelu tunnustustrituse ja
arenguseminari koraldamise osas.
Hakkame olulist informats ooniprojektidetesevuste kohta avaldana meie kodul€h€lja ka lkti
(audu,K6 ik l i i kmedontere iu ln !d t r i tus te losa lema.
Pdevakorapunkt oli intormatilvne.

2.2S!8.a-i!!!el@$r!6!E!a l4!i!e
luubeliaasta tehisrame ka oma Lead€r t€g€v!scrupi 10. aastast veikest juubelit lGak5 Eesti
Vabariik 100 siindmustele.
A.Xannik€ andk iilevaate Leader tidu tehtsast aastast, kui Kristiina Tammets {TAsisi) oll
ELARDipresideni. L€ader Liidu tesemision voimalikjAsida !4441e!!ci!i!4 kodulehel, kus
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kaja5tuvad ka Eesrivabariicil00sitndmus€dja Leadef L idu osatu5 nendes. Mee koostdokocu
pooltosaleb Leader Liidu tdijriihmade tO0s A.(annik€ ia M,panet.
M6ttetalgud iihktegevuste ja (oostdaikogu 10. tegevusaasta puhu ava5 A.K3nnik€. Arutati
juunElolmuva iilkoosoleku ja 16.juuni,loondijkogu asutamispeeva, tee€vust€ kokk! vitm st
Peame arvestafra, er iildkoosolek langeb kokku h ndamisvooru Oppem se3a ja on v6tmatik, et
uldkoosoek peab klnnitama tulemused samalkoosol€kul. samas v6ik3 se€ olta ka pidutikun
koo5vilbimine. Lelti, et me kasutamevaheijrltusretfahvaf deidja 2O13.aasiat v6ikr oma kand
rahvarOivaid rohkem kasutada, Tehti €ftepanek, et kui koostddkosu tiikmed koiiadavad
suuremaid iiritusi ijhisprojektide ja muud€ projektide raames, 5ii5 v6iks tkti kaud! evitada
ntormatsiooni. Tehtl ettepanek, €t juubeiaasta puhu v6iks mitmeid iirrust toihuda kOiFs
.o r e, vallas - ehepdne. rolne r'aldd ldb,r'd narra tao v' Ti p, n aa roerat pariuo" ooott
luhatuse iikmed ja tes€vmeeskond teidir, et matkateemat v6iks ktndakri €dart arendada ja
kaasata kohalikke omavalitsus
p,evakorapunkt oli inlornatiivne.

3. Kohapeal t0staiatud kilsimused

M.P:d€l165latas teema majandusaa5ta afuande 2017 aud teer mise o5a5ja tesierrepaneku
kinnitada audiitor keeso eval kooso ekul, kuna audiitor peaks tiid e hakkamajuba uue aana
al€usesja vastlvalt p6hiknjalepeab aud itortktnn rama utdkoosotek.Audit€eimGeteenus€
teostami5e osas on v6etud n6u50lek vandeaudiitor Ene Riika KoCef t, NLBExpertusKLFOU.

orsustati: Khnltada P6hja-Harju Koo!t66&osu 2017 maiandusaasra audiitork5HLB Expertus

19,00 - 19.30 0btusii6k
19.30 - 20,30 Oko-kreemi lllDisilnise dpiiub! -juhendaja Ene Li[.
20,10-21,30 fiarnoonikuni nbeDarin. p.ojoktirurvusranine-Liiyi saun. LoengSlutr,
tsnistav toihe -juhendaja Ene Lill.
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