
Juhatuse koosoleku
PROTOKOLL                                                                                            

9.10.2019.a.
Roosna-Alliku, Järvamaa

Algus 14:07

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

Keegi ei puudunud.

Päevakord:

1. Ülevaade toimunud kohtumistest ja üritustest 15.08-08.10.
2. Meie sõnumid 14. okt kohtumiseks Riigikogu maaelukomisjonis.
3. Protsesside töörühma kohtumise kokkuvõte ja enesehindamise plaanid.
4. Projektide hetkeseis: ACCESS’R ja ESPRIT (uus Erasmus+ projekt). Uued taotlused: Kodukant 

(Aktiivsete kodanike fond) ja Läti Maaelufoorum (Erasmus+).
5. Ülevaade eelarve täitmisest.
6. Kohapeal algatatud küsimused.

Koosolekut juhatas Valdek Haugas ja protokollis Triin Kallas.

Kõik osalejad olid päevakorra kinnitamise poolt.

P 1. Ülevaade toimunud kohtumistest ja üritustest 15.08-8.10

Kohtumistel osalenud andsid ülevaate toimunust:
10.-13.09 LINC

18.09 MAK 2014-20 seirekomisjon (Rafael)
19.-20.09 ACCESS’R projekti seminar Prantsusmaal (Triin)

25.09 Maal elamise päeva avaüritus Sõmerus (Triin)
28.09 Maal elamise päev

01.10 PRIA kliendinõukoja istung
03.10 ÜPP strateegiakava 2021‒2027 juhtkomisjon (Valdek)

07.10 Korraline kohtumine MEMis (Valdek, Triin)
Võeti teadmiseks ülevaade hetkeseisust ja vaadati tulevikku. Endiselt on päevakorral kohtumine 

minister Jaak Aabiga (Karl).
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P 2. Meie sõnumid 14. okt kohtumiseks Riigikogu maaelukomisjonis

Maaelukomisjoni istungiks välja kuulutatud teema: Kuidas paremini kaasata sotsiaalpartnereid ja 
erinevaid ministeeriume maapiirkonna elukeskkonda puudutavates otsustusprotsessides?

Kohtumine toimub Külaliikumise Kodukant eestvedamisel ja vastavalt Maapäeva vastu võetud man-
ifesti punktidele. Meie oma on 13. punkt: 

Suurendada kogukondade rolli Euroopa Liidu vahendite kasutamisel. Kogukonna juhitud kohaliku 
arengu fondide efektiivseks rakendamiseks on vaja määrata juhtfond ja luua lihtne reeglistik, mis 
võtab arvesse erinevate struktuurifondide reeglite maksimaalset ühtlustamist. Eesmärk on ellu viia 
maaelu kohaliku arengu strateegiad alt-üles põhimõttel.

Otsus: Juhtida vastutava ametniku tähelepanu sellele, et Eesti Leader Liit ei ole maaelukomisjoni  
veebilehel koostööpartnerite nimekirjas.

P 3. Protsesside töörühma kohtumise kokkuvõte ja enesehindamise plaanid

Samal päeval toimunud protsesside töörühma koosolek sõnastas LEADER tegevusgruppide tege-
vussuunad ja omadused võrdluses maakondlike arenduskeskuste võrgustikuga ning vajalikud 
pädevused multifondide vms mitmekesistuvate ülesannete rakendamiseks. Ühiselt pakuti välja ka 
küsimused enesehindamise läbiviimiseks.

Otsus: Korraldada liidu koolituspäev 25. novembril Jänedal (enne 26.11 infopäeva) ning saata 
küsimustik tegevusgruppidele välja oktoobri lõpus. 

P 4. Projektide hetkeseis: ACCESS’R ja ESPRIT (uus Erasmus+ projekt). Uued taotlused: Ko-
dukant (Aktiivsete kodanike fond) ja Läti Maaelufoorum (Erasmus+)

Informatsiooniline päevakorrapunkt juhatuse liikmetele: tegevjuht tutvustab projektide hetkeseisu. 
ACCESS’R projektis on esimsed nähtavad tulemused, algab teine aasta ja meie jätkuvalt vaatleja 
rollis. Lisandub teenuste kättesaadavusele maapiirkonnas keskenduv ESPRIT projekt, mille avaüri-
tus toimub 6.11 ja meie ülesanne 2021. a. kevadel ühe partnerite seminari korraldamine. Kahes 
uues taotluses osaleme partnerina, tulemused ei ole veel teada.

P 5. Ülevaade eelarve täitmisest

Tegevjuhi kokkuvõte eelarve täitmisest: tulud ja kulud on tasakaalus, kuid seoses kevadise üld-
koosoleku otsusega on ridade täitmine planeeritust erinev — palgakulud suuremad.

Otsus:  Võtta teadmiseks ja arvestada ürituste planeerimisel eelarve võimalustega, kuna ridade 
ümbertõstmine jäi ülskoosolekul vormistamata.  

P 6. Kohapeal algatatud küsimused

Arutati ELARDi asepresidentuuri lõpuürituse ja järgmise üldkoosoleku korraldamisega seotud 
küsimusi. 
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Otsus: ELARDi asepresidentuuri lõpuürituseks korraldada novembri viimasel nädalal praktilise suu-
nitlusega seminar (otsustajate foorum) ministeeriumiametnikele. Seletada samm-sammult lahti KTG 
otsuseprotsessid ja näidata mõnda projekti, nt Lootuse küla Harjumaal koos rongisõiduga. Osale-
jate arv u 20.

Korraldada järgmine juhatuse koosolek 12.12 ja üldkoosolek jaanuari keskel.

Koosoleku lõpp: 16:52
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