
 
Juhatuse koosoleku 

PROTOKOLL                                                                                             
17.10.2018.a.
Põlva 

Algus 9:30 

Osalesid juhatuse liikmed  Valdek Haugas, Rafael Milerman, Karl Õmblus, Silva Anspal, Tiiu Rüütle 
ning tegevjuht Triin Kallas. 

Päevakord: 

1. Info kohtumistest, töörühmadest ja koostööleppe ettevalmistamisest 

2. Piirkondlike seminaride kokkuvõtted ja tulevik 
3. 2019 tegevuskava ettepanekud 

4. Üle-Eestiline KODUKANDIPÄEV (ehk Maaelu Tegude Festival) -- ideekavand 
5. Uus koostööprojekt: ACCESS'R - kohalike teenuste pakkumine maapiirkondades 

6. Juhatuste koolituspäeva korraldamine 
7. Rahuloluküsimustiku kavand 

8. Üldkoosoleku päevakord ja ettepanekud 

Koosolekut juhatas Valdek Haugas ja protokollis Triin Kallas. 
Kõik juhatuse liikmed olid päevakorra kinnitamise poolt. 

P 1. Info kohtumistest, töörühmadest ja koostööleppe ettevalmistamisest

Kohtumistel osalenud andsid ülevaate toimunust:

11.09 Maaeluministeerium (Valdek ja Triin) 
12.-13.09 Läti CLLD seminar (Triin) 

18.09 Maaelu toeamise 100 näite näituse avamine 
24.09 Saarte seminar (Valdek ja Triin) 

26.09 Kohtumine Kodukandis (Triin) 
26.-28.09 ELARD konverents Portugalis (Valdek) 

02.10 PõKa töörühm (Valdek) 
04.10 Harjumaa Omavalitsusliit (Triin) 

05.10 PRIA 
08.10 Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek (Rafael) 
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Otsused:  

1.1 Koostada kiri Kai Kalmannile nn Nelja Valla Kogu kaasuse lahendamise asjus, palvega saata 
kiri enne tegevusgruppidele laiali saatmist Liidule ülevaatamiseks.  

1.2 Vormistada lähetuskorraldused: Valdek Haugas 24.09 Kuressaare ja Triin Kallas 12.-13.09 
Valmiera ning maksta sõidukulud.  

1.3 Saata koostöölepe kõigi tegevusgruppide juhatustele allkirjastamiseks, aega 1 kuu. 

1.4 Toetada Krista Kõivu kandidatuuri esitamist presidendi teenetemärgile. 

  

P 2. Piirkondlike seminaride kokkuvõtted ja tulevik

Kaks seminari on toimunud, tänusõnad Tiiule Taevaskoja seminari laduse korralduse eest! Virumaa 
seminar, mis hõlmab 6 tegevusgruppi, on planeeritud 22. novembrile. Põhiformaat jätta samaks, 
kutsuda lisaks KTG juhatustele inimesi arenduskeskustest, töötukassast jt võimalikke partnereid. 

Järgmised piirkondlikud seminarid: 
• (dets) Järvamaa + Raplamaa 
• (jaan I) Pärnumaa + Läänemaa 
• (jaan II) Harjumaa 
• (?) Tartumaa + Jõgevamaa + Võrtsjärv + Mulgimaa 

P 3. 2019 tegevuskava ettepanekud

Valdek tutvustas tegevuskava, sh koolitusi ja üritusi, mida tuleks korraldada koostöös 
Maaeluvõrgustikuga. 

Otsus: Kavandatud tegevused on vajal ikud. Saata kavand 2-3 nädala jooksul 
Maaeluministeeriumisse tutvumiseks, otsida võimalusi ja lahendusi elluviimiseks. 

P 4. Üle-Eestiline KODUKANDIPÄEV (ehk Maaelu Tegude Festival) -- ideekavand

Triin tutvustas Eesti Külaliikumine Kodukant festivali algatust, mis on plaanitud toimuma 
28.09.2019. Leader tegevusgruppide roll saab olla info vahendaja, koostöö algataja kohalike 
omavalitsustega, samuti võib oma kontori uksi sel päeva lahti hoida, oma tegevusi tutvustada. 

Otsus: Toetame algatust ja osaleme oma võimaluste piires. 

P 5. Uus koostööprojekt: ACCESS'R - kohalike teenuste pakkumine maapiirkondades 

LEADER France juhitav projekt, mille esimene kokkusaamine on 6.-7.11. 2018. Triin on valmis 
osalema ja Eesti projekte esitlema teistele projektipartneritele. 

Otsus: Lähetada Triin Kallas 5.-8.11.18 Prantsusmaale, sõidu- ja majutuskulud katab projekti 
juhtpartner. 
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P 6. Juhatuste koolituspäeva korraldamine

Koolitusfirma Tripod on saatnud pakkumise koolituse korraldamiseks 11.-12.12.2018. Arutati 
koolituse sihtrühma piiritlemist, eelistus uutele tegevjuhtidele ja juhatuse liikmetele, 2 inimest KTG 
kohta. Omaosalus võiks olla 20-45€ inimese kohta.  

Otsus: Täiendada koolituse sisu (üks töörühm peaks kindlasti tegelema Leader meetodi sisu 
määratlemisega ja eristamisega teistest kaasamise viisidest). Korraldada koolitus nimetatud 
kuupäevadel Pärnus, küsida hinnapakkumised. 

P 7. Rahuloluküsimustiku kavand 

Triin tutvustas küsimustiku mustandit ja sai soovitusi selle täiendamiseks: küsida ka 
kommunikatsioonikanalite eelistusi. 

P 8. Üldkoosoleku päevakord ja ettepanekud 

Üldkoosolek toimub 13.12 kell 13, soovitavalt Viljandis. Päevakord ja dokumendid saata välja 
hiljemalt 20. novembril. 

Päevakorras: 2019 eelarve ja tegevuskava, juhatuse koosseis (laiendamine 2 täiendava liikmega, 
esimehe rotatsioon), info töörühmade tegevusest, multifondidest ja ELARDi asepresidentuurist, 
rahuloluküsitluse tulemused. 

Järgmine juhatuse koosolek 15.11, juhatab Karl. 

Koosoleku lõpp: 14:00 
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