Juhatuse koosoleku
PROTOKOLL
08.05.2018.a.
Jäneda, Maaeluvõrgustiku büroo
Algus 10:00
Osalesid juhatuse liikmed Valdek Haugas, Rafael Milerman, Karl Õmblus, Silva Anspal, Tiiu Rüütle
ning tegevjuht Triin Kallas. Esimese punkti arutelul osales külalisena Krista Kõiv
(Põllumajandusuuringute keskus).
Päevakord:
1. EV100 maaelu arengukava edulugude projekt - Krista Kõiv
2. Ülevaade vahepeal toimunud kohtumistest ja üritustest.
3. 17. mai CLLD seminari ja Läti õppereisi korraldamise hetkeseis.
4. Ettevalmistused kohtumiseks MEM ja PRIA esindajatega Võhma Seltsimaja ja Nelja Valla Kogu
eelarve küsimustes.
5. 2017. aasta aruanne; ELL eelarve täitmine, võlglased.
6. Arvamusfestivali Ääreala arutelu korraldamisest - Silva Anspal
7. Üldkoosoleku ja järgmise juhatuse koosoleku aeg.

Koosoleku rakendamine: koosoleku juhatajaks valiti Tiiu Rüütle ja protokollijaks Triin Kallas.
Kõik juhatuse liikmed olid päevakorra kinnitamise poolt.
P 1. EV100 maaelu arengukava edulugude projekt
Krista Kõiv tutvustas Maaelu võrgustikutöö osakonna poolt ette valmistatavat maaelu edulugude
projekti. Projektinäidete kogumine toimub vastavalt maaelu arengukava kolmele suurele eesmärgile
(mitte meetme haaval) ning hõlmab kahe lõppenud perioodi näiteid. Eesti Leader Liidult oodatakse
7 projektinäidet, aga tegelikult on ka paljud teised teemad kaetud LEADER projektidega. Tehakse
A1 plakatid + slaidid, lisatakse info veebilehele. Avaüritus Kultuurikatlas toimub 18. septembril
2018 — avatakse plakatinäitus ja tunnustatakse maaelu edendajaid. Jaanipäevaks peab
projektinäidete nimekiri valmis olema.
Otsus: Edastame näidete esitamise kutse kõigile tegevusgruppidele ning ise eelvalikut ei tee: kõik
esitavad oma ettepanekud otse Maaeluvõrgustikule. Integreerime varem EV100 kingitusena
kavandatud LEADER edulugude projekti antud ettevõtmisega ega hakka seda dubleerima.
Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.
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P 2. Ülevaade vahepeal toimunud kohtumistest ja üritustest
Kogukonna juhitud kohaliku arengu (CLLD) ja multifondide teemaliste kohtumiste ajakava on olnud
väga tihe. Paljude partnerite jaoks on meie edastatud info olnud uus, kohtumisi tuleb kindlasti
jätkata. Hetkeseis:

Jrk Partner/koht/asutus

Aeg

1.

Eesti Külaliikumine Kodukant juhatus

20. märts

2.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

29. märts

3.

Kala-LEADER (asekantsler+algatusrühmad)

12. aprill

4.

MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused

12. aprill, 19. aprill

5.

Rahandusministeerium, riigihalduse minister

24.04

6.

Riigikogu maaelukomisjon

07.05

7.

Maaeluminister

14.05

8.

Rahandusministeerium, asekantsler

15.05

Eesti Linnade ja Valdade Liit

mai

Sotsiaalministeerium

mai

Riigikogu rahanduskomisjon

juuni

Riigikogu sotsiaalkomisjon

juuni

Riigikogu LEADER-meetme toetusrühm

juuni

Euroopa Liidu asjade komisjon

juuni

Taluliit

juuni

EMSL

juuni

Ettevalmistamisel on ka ühiste kavatsuste protokoll sotsiaalpartneritega ning laiendasime CLLD
töörühma koosseisu, kutsudes 14. mai koosolekul osalema EPKK ja kalagruppide esindajad.
Lisaks osales Valdek Haugas Põllumajanduse-kalanduse arengukava koostamise aruteludel ning
Triin Kallas Kodanikuühiskonna arengukava arutelul ja Soome, Rootsi ja Eesti maaeluvõrgustike
juhtkomisjoni liikmete koostööseminaril "Elav Põhjala maapiirkond" Kuressaares.

P 3. 17. mai CLLD seminari ja Läti õppereisi korraldamise hetkeseis
Seminaril on Leader Liitu ja tegevusgruppe esindamas Valdek Haugas (kõne esimeses plokis) ja
Silva Anspal (paneeldiskussioonil).
22.-24. mail toimub Maaeluvõrgustiku kogemusreis "Üllatav Läti LEADER” tegevusgruppide
juhtidele. ELL sõlmis koostöölepingu ja võttis kohustuse koguda omaosalustasu, millest kaetakse
kohapealseid kulusid.
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P 4. Ettevalmistused kohtumiseks MEM ja PRIA esindajatega Võhma Seltsimaja ja Nelja Valla
Kogu eelarve küsimustes
Leppisime kokku kohtumise ministeeriumi ja PRIA esindajatega, et püüda lahendada
tegevusgruppide murekohti suhtluses PRIAga.
Probleemide kirjeldus
1) MTÜ Võhma Seltsimaja renoveerimis- ja ehitustöödega seotud kohtuasi sai 20. märtsil 2018 Tartu
Halduskohtus lahendi, milles otsustati rahuldada vaie Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Ameti vastu. Juhul kui PRIA esitab apellatsiooni ja kohtumenetlus kestab veel 1-2 aastat, lõpeb see
situatsioon tõenäoliselt seltsimaja jaoks pankrotiga ning mitmed seltsimaja heaks tehtud
investeeringud jooksevad liiva. Nüüdseks on apellatsioon esitatud, kas suudatakse leida
kompromisse?
2) MTÜ Nelja Valla Kogu sai eelmise perioodi (2007 – 2013) lõpus toetust mitmetelt LEADER
tegevusgruppidelt, kes nõustusid vabatahtlikult oma eelarvet vähendama. Maaeluministeerium on
lubanud selle neile gruppidele kompenseerida ning MTÜ Nelja Valla Kogu on saatnud
Maaeluministeeriumile juhatuse otsuse, et nad loobuvad osast oma eelarvest, kuid vahendite
ümberjagamise otsust ei ole seni tehtud. Kuna praeguse perioodi (2014-2020) lõpuni ei ole enam
palju aega, on antud küsimuses vaja selgust, et jõuaks vahendeid ümber planeerida ja sihipäraselt
kasutada.
P 5. 2017. aasta aruanne; ELL eelarve täitmine, võlglased
Eelmine raamatupidaja ja tegevjuht on esitanud finants- ja tegevusaruande, millega juhatus sai
tutvuda. Triin Kallas: Vaatasin üle kliendivõlgnevuste aruande 1.05.18 seisuga ja kuna seal on
kolmel tegevusgrupil ettemaksud, mis ei vasta tegelikkusele, siis ei saa kindel olla ka võlgnevuste
paikapidavuses. Kõikide klientide kontoseis tuleb ükshaaval üle kontrollida, enne ei saa 2017.
aruannet kinnitada. Mitmed laekumata arved on üleval juba 2015. ja 2016. aastast.
Ettepanek: Juhatuse liikmetest võiks raamatupidamise küsimustega tegeleda Silva, kuna
raamatupidamisfirma asub JAPiga samas majas ning ta on asjadega kõige paremini kursis.
Otsus: Saata võlgnevuste aruandes olevale 16 tegevusgrupile saldopäringud ning korrastada
raamatupidamise kontod. Tegeleme küsimusega edasi järgmisel koosolekul. Raamatupidamise
küsimused delegeerida Silva Anspali vastutusalasse.

P 6. Arvamusfestivali Ääreala arutelu korraldamisest
Silva Anspal tegi kokkuvõtte Arvamusfestivali korraldajate kokkusaamistest. Silva valiti ääreala
juhiks ning tehnilise poole pealt on abiks Maaeluvõrgustik (Erik toob helitehnika ja kõik
salvestatakse). Krista Kõiv oleks hea moderaator, esinejaid on vaja leida, samuti ajakirjanikke.
Ettepanekud esinejate kutsumiseks: Maire Forsel Leisi Lapikojast kui ettevõtja, veel mõni ettevõtja,
kes on kasvanud ja nüüd panustab kogukonda tagasi — Kalamatsi meierei, prk Timmid Võrumaal.
Ettepanekud teema kitsendamiseks: Valdek: Kui palju võib kogukonna tasand otsustada? Tiiu:
Kuidas eurotoetuste vähenemine mõjutab kogukondi?
Karl: Eurotoetuste vähenemine - uus
väljakutse kogukondadele.
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Otsus: Lõplik teema on “Eurotoetuste vähenemine — uus väljakutse kogukondadele.” Ajaline
eelistus meie aruteluks: reede kell 16.

P 7. Üldkoosoleku ja järgmise juhatuse koosoleku aeg
Otsus: Järgmine juhatuse koosolek korraldada 5. juunil Roosna-Allikul ning üldkoosolek 19. juunil
Jäägri villas (Albu, Järvamaa).

Lõpp: 12:55

Koosoleku juhataja: Tiiu Rüütle
Protokollija: Triin Kallas
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