Juhatuse koosoleku
PROTOKOLL
27.03.2018.a.
Roosna-Alliku
Algus 9:30
Osalesid juhatuse liikmed Valdek Haugas, Karl Õmblus, Silva Anspal, Tiiu Rüütle ja Rafael
Milerman, tegevjuht Triin Kallas ja projektijuht Piret Leskova.
Päevakord:
1. Läbirääkimiste hetkeseis uute liikmetega.
2. Lääne-Harju Koostöökogu ja PRIA vaides on kohus teinud otsuse 19.02. LHKK otsustas mitte
edasi minna vaidega.
3. Määruse töörühma poolt kokku kogutud ettepanekute vormistamine Leader Liidu ettepanekuks
Maaeluministri 23. oktoobri 2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADERprojektitoetus“ muutmise kohta.
4. Info Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava 2030 juhtrühma koosolekust 08.03.
5. 23.03.2018.a Kamari seltsimajas toimunud CLLD töögrupi kohtumise kokkuvõtte esitamine
juhatusele.
6. EV 100 Leader edulugude projektialgatuse kokkuvõte.
7. Arvamusfestivalil osalemine aruteluga "Eurotoetused vähenevad - kuidas edasi?"

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

P 1. Läbirääkimiste hetkeseis uute liikmetega
Rafael tutvustas läbirääkimiste seisu. Laienemise töörühm kohtus märtsi algul Rohelise Jõemaa
Koostöökogu juhatusega, seal edasisi arenguid ei ole. MTÜ PAIK juhatus on teinud otsuse ELLga
liituda. Arutati PAIKi liikmemaksu küsimust. Liikmemaksu suurus põhineb ELL üldkoosoleku
otsusele 26. maist 2016 (0,092% tegevusgrupi eelarvest ilma strateegia kvaliteedi osata). 2018
aasta liikmemaksu suurus ja tähtajad kinnitati Üldkoosoleku otsusega 4-1 / 19.12.2017.
Otsus: Võtta ELL liikmeks vastu MTÜ PAIK ja kinnitada 2018. a. liikmemaksu suuruseks 1 793,92
eurot.

P 2. Lääne-Harju Koostöökogu ja PRIA vaides on kohus teinud otsuse 19.02. LHKK otustas
mitte edasi minna vaidega
Kohtuasi, mille kulusid kattis ELL. Tegevusgruppide vaheliste arvete osas saadi võit määruse
muudatusega. Vaidega jätkamine oleks põhjustanud täiendavat aja- ja rahakulu, apellatsiooniks
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õigust ei kasutatud, seda ei teinud ka PRIA. Lääne-Harju Koostöökogu maksab kohtukulud ELLile
tagasi. ELL tegevus on suunatud vaidluste vältimisele.
Otsus: Võtta teadmiseks.

P 3. Määruse töörühma poolt kokku kogutud ettepanekute vormistamine Leader Liidu
ettepanekuks Maaeluministri 23. oktoobri 2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus
ja LEADER-projektitoetus“ muutmise kohta
Küsimusi on eelkõige tekitanud MTÜde projektid, mis liigitatakse ettevõtluseks. Tegevusgrupp
peaks motiveerima otsused oma protokollis (nt MTÜ tegutseb turutõrke piirkonnas), põhjendades
kogukonnateenused üldkoosoleku otsusega. PRIA ei peaks vaatama MTÜ aastaaruannet, vaid
konkreetse projekti iseloomu. Sotsiaalse kontrolli tagab üldkoosolek.
Otsus: Saadame töörühma poolt koondatud ettepanekud MEMi. Palume lisada määruse
seletuskirja selgitused mitmeti tõlgendatavate olukordade kohta, sh kogukonnateenuse ja
ettevõtluse mõiste täpsemad lahtikirjutused.

P 4. Info Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava 2030 juhtrühma koosolekust
08.03.
Juhtrühmas osalenud Valdek võttis kokku: Kõige rohkem meeldis hüüdlause “Eesti maa elab ja
toidab!” Katab kompaktselt maaelu eri tahke. Osalemas on palju sotsiaalpartnereid, jõulisi nimesid,
arutelu ebaühtlane. Leaderi põhiroll koos Kodukandiga on kogukonnapõhine vaade,
kogukonnapõhine otsustusmudel peab saama arengukavasse. Oht on, et PõKa võib kuhugi liiga
kitsaks ära uidata, peab alati kohal olema ja laiemat maaelu vaadet esitama. Tahaks loota, et
kaasamine ei ole näiline.
Otsus: Võtta teadmiseks.
P 5. 23.03.2018.a Kamari seltsimajas toimunud CLLD töögrupi kohtumise kokkuvõtte
esitamine juhatusele
Uue põllumajanduspoliitika kohaselt antakse liikmesriikidele suurem vastutus ja otsustusõigus,
järjest olulisemaks muutuvad seega siseriiklikud läbirääkimised erinevate partnerite vahel. Teine
asi, mida välja tuua, on tulemustele orienteeritus - EU annab ette suured üldeesmärgid ja
liikmesriigid ise otsustavad, kuidas nende eesmärkideni jõuda. Siin on ELLil põhiline roll
läbirääkijana.
17. mail toimub multifondide ja kohaliku arengu tutvustamisüritus MEMi saalis, kuhu on kavas on
kutsuda esinejaid ka Euroopast (nt Roman Haken ja Karolina Jasinska, kellega on juba ka
kokkulepped olemas). Eestist on oodatud osalema tegevusgrupid, poliitikud, ametnikud jne.
Seminaril on peamiselt teadmuse kasvatamise eesmärk, et propageerida multifondide Euroopas
toimimise viise ja mõelda, kuidas neid Eestis rakendad
Otsus: Järgmise üldkoosoleku päevakorda lisada CLLD ja tuleviku teema.
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P 6. EV100 Leader edulugude projektialgatuse kokkuvõte
Piret tutvustas EV100 raames kavandatavat LEADER edulugude projekti. Teostamise vormi ei
tahaks ette määrata, selle peavad tegevusgrupid ühiselt otsustama. Määrab ka see, kui palju
ollakse valmis rahaliselt panustama. Videod saaksid kõige enam tähelepanu, aga on kõige
kallimad.
Otsus: Tutvustame plaani üldkoosolekul, korraldame koolitusseminari 6. juunil Jäägri Villas koos
koolitajate Signe ja Liisaga (Tripod).

P 7. Arvamusfestivalil osalemine aruteluga "Eurotoetused vähenevad - kuidas edasi?”
Otsus: Kuna meie pakutud teema valiti Arvamusfestivalile, siis osaleme. Silva läheb korraldajate
koosolekule ja koolitusele.

Koosoleku lõpp: 14:40
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