NELJA VALLA KOGU 2020 tegevuskava I poolaasta
Tegevused liikmetele ja avatud sündmused
Toimumise aeg ja koht

Tegevus

Lisainfo

11. märts
Kell 18.00-20.00

Nõuandeseminar hobikokkadele, ehk
kuidas oma ande abil raha teenida.

Seminaril annavad ülevaate erinevatest toidukäitlusega seotud nüanssidest Veterinaar- ja Toiduameti
esindaja ning teavitatud või tunnustatud köögis toimetavad hobikokad. Räägime ka
koduköögi/kogukonnaköögi teavitamisest või tunnustamist

Tuula seltsimaja
Vana Tuula tee 2, Saue vald

I seminar: koduköögi teavitamine või
tunnustamine

25. märts

Seminar „Kuidas alustada
kodumajutuseteenuse või
majutusteenuse pakkumisega“

Seminaril räägitakse, kuidas alustada lihtsa ööbimisvõimaluse pakkumisega, antakse ülevaade
seadusandlusest. Tutvustatakse lihtsaid turundusnippe.

Nõuandeseminar hobikokkadele, ehk
kuidas oma ande abil raha teenida.

Koolitus ja töötuba toimuvad Tuula kogukonnaköögis

Kell 18.00-20.00
Tuula seltsimaja
Vana Tuula tee 2, Saue vald
1. aprill
Kell 18.00-20.00
Tuula seltsimaja
Vana Tuula tee 2, Saue vald

II seminar: Metsa ja aiasaaduste
töötlemine, hoidiste valmistamise
töötuba
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02 aprill
15.00-18.00
Metsanurme

Seminar
Kuidas esindada ja turundada oma
kogukonda, turismipiirkonda, tooteid
või teenuseid laatadel, messil,
festivalil
Seminar toimub rahvusvahelise
projekti “EstPol Sustainable
communities”

15 aprill
Tuula seltsimaja
Vana Tuula tee 2, Saue vald
8-9 mai
Vaela küla, Kiili vald

Nõuandeseminar hobikokkadele, ehk
kuidas oma ande abil raha teenida.

Koolituse maht: 3 akad tundi
Koolituse sisu:
EELTÖÖ (eesmärgid, strateegia, sihtturg, märksõnad)
TURUNDUS (sõnum, kommunikatsioon, materjalid, usaldus, meedia)
TÖÖ MESSIBOKSIS (messiboksis osalemine, töökorraldus, klientidega suhtlemine,
käitumisnormid, ühised kokkulepped, töö väljaspool boksi, läbirääkimised)
JÄRELTÖÖ (tulemuste analüüs, töökorraldus, edasised sammud)

Kuidas hapendada juurvilju ja seeni.
Valmistame kimchit.

III seminar: Hapendamise töötuba
FinEst Projekti Töötuba nr 8

Korraldab Vaela külaselts

„Biojäätmete kompostimine
kogukonnas“
13. mai

Üldkoosolek

14-20 mai

Õppereis Poola
Õppereisi toimub rahvusvahelise
projekti “EstPol Sustainable
communities” raames. Projekti
tegevused õppereisi ajal toimuvad
Stowarzyszenie Korona Północnego
Krakowa piirkonnas
http://www.koronakrakowa.pl/

Päevakord
1. 2019 majandusaasta kinnitamine
2. Ülevaade 2020 tegevustest
3. 2020 rakenduskava muutmine, taotlusvooru tingimuste kinnitamine
4. Juriidilise aadressi muutmine
Võimalus osaleda robootika töötuba
Õppereisil osalejad on jagatud kolme gruppi.
1. Vabaühendused, kes pakuvad teenuseid ja tooteid külalistele ja turistidele (Toitlustus, majutus,
kultuurikorraldus) Esindatakse piirkonda Poolas toimuval toidufestivalil 17. mail
2. Vabatahtlikud päästjad osalevad vastuvõtjate korraldatud kiirabi ja kohaliku pääste demol ning
töötubades
3. Kogukonnaturvalisuse korraldajad osalevad seminaril ja töötubades
Õppereis toimub bussiga
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27.mai
Kell 18.00-20.00
Tuula seltsimaja
Vana Tuula tee 2, Saue vald

Meede 1 Kogukondade
investeeringute toetamine
Infopäev ja koolitus

Taotlusvoor on kavandatud augusti lõppu.

5-6 juuni

Õppereis Sibulatee piirkonda

Õppereisile ootame osalema alustavaid ja tegutsevaid turismiasjalisi, kohaliku toidu pakkujaid,
hobikokkasid, külakohvikute pidajaid, käsitöölisi.

11. juuni
Tuula seltsimaja
Vana Tuula tee 2, Saue vald
17. juuni
Kell 18.00-20.00
Tuula seltsimaja
Vana Tuula tee 2, Saue vald

Kogukonnaturvalisuse seminar
Millised on kogukondliku turvalisuse
lähenemised?
Nõuandeseminar hobikokkadele, ehk
kuidas oma ande abil raha teenida.

Seminaril anname ülevaate, milline on riigi roll, mis on vabatahtliku pääste ja politsei tegutsemise skaala
turvalisuse tagamisel.
Saame vastused küsimustele, mida elanikud ise turvalisuse kogukonna nimel teha saavad.
Valmistame sõira ja mozzarella juustu

III seminar: Piimatoodete töötuba

Juhatuse tegevused
Toimumise aeg ja koht
03. veebruar
Hüüru mõis, Trahter Hüüru
Vesiveski

Tegevus
Juhatuse koosolek

16. märts
20. aprill
02-06 mai

Juhatuse koosolek
Juhatuse koosolek
FinEst Projekti õppereis LAG Bura
piirkonda

Lisainfo
Päevakava
1. Ülevaade 2016, 2017 ja 2018 PRIA toetusotsuse saanud projektide hetkeseisust - tähtajad (sh
kriitilised), toetuste kasutamise seis ja tõenäoliselt kasutamata jääda võivate vahendite eelhinnagud.
2020.a. taotlusvooru avamise eeldatav tähtaeg.
2. 2020. esimeseks poolaastaks kavandatud tegevused. Tegevuskava kinnitamine.
3. Uut LEADER perioodi ettevalmistavad tegevused - raamdokumendid, tegevusgrupi strateegia
koostamise protsess.
Vajadusel
Üldkoosoleku materjalide ülevaatamine
Rahvusvahelise projekti „FinEst Countryside – Accessible Coastal and Village Tourism in Baltic Sea
Region“ jätkusuutliku turismi teemaline õppereis Horvaatiasse LAG "Bura" piirkonda toimub 02-06.
mail 2020. MTÜ Nelja Valla Kogu tegevusgrupist osalevad juhatuse liikmed.

Projektid
Projekti nimi ja kestvus
Rahvusvahelise koostööprojekti FinEst Countryside Accessible
Coastal and Village Tourism in Baltic Sea Region 2018-2020

Tegevused
FinEst Projekti Töötuba nr 8
„Biojäätmete kompostimine kogukonnas“ 8-9 mai

Lisainfo
Päevakava koostamisel
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Vaata projekti siit

Loode-Eesti piirkonna ühisturundus (II etapp)
2019-2021
Vaata projekti kokkuvõtet siit

EstPol Sustainable communities
2019-2020
Vaata projekti kokkuvõtet siit

Vaela küla, Kiili vald
„Biojäätmete kompostimine kogukonnas“
Projekti lõpuseminar on kavandatud mais 2020
1. Porikuu festivali 2020. aasta esimese töökoosoleku
28. jaanuar Turba kultuurimajas
2. Loode-Eesti sihtkoht/Loode-Eesti geopark arutelu
Tuula seltsimajas
3. Porikuu festivali arutelu ja koolitus
NB! Ajakava täieneb jooksvalt.
1. Koolitussari kogukonnajuhtidele
2. Messikoolitus 02.04.2020
3. Õppereis Poola 15.-20.05.2020
4. Kogukonnaturvalisuse seminar 11.06.2020
5 Poola TG õppereis NVK ja KKLM piirkonda 18.23.08.2020
6. Projekti lõpukonverents 27-28.2020

28.01 Vaata töökoosoleku kokkuvõtet siit
Loode-Eesti aruteli ajakava vaata siit
Arutelu ajakava ja registreerimise info avaldame peatselt

Koolituste info leiad NVK kodulehelt sündmuste kalendrist
Õppereisi info ja osalemistingimused

https://www.4kogu.ee/node/549

Tegevuskavas võib ette tulla muudatusi ja täiendusi
LISAINFO:
Eve Riga, juhatuse esimees
Telefon: 5667 7791
E-post: eve.riga@gmail.com
Annika Jõks, tegevjuht
Telefon: 5187480
E-post: info@4kogu.ee
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