Juhatuse koosoleku
PROTOKOLL
06.03.2019.a.
Kõo, Viljandimaa
Algus 11:00
Osalesid juhatuse liikmed Endla Mitt, Jüri Saar, Valdek Haugas, Karl Õmblus, Silva Anspal, Tiiu
Rüütle ning tegevjuht Triin Kallas.
Puudus Rafael Milerman.

Päevakord:
1. Võrtsjärve Ühenduse tutvustus
2. Riigikogu kandidaatidele saadetud kirja tagasiside
3. Kohtumiste ülevaade ja edasised plaanid
4. Tegevusgruppide suurus, koosseis, maapiirkonna mõiste vm võimalikud ümberkorraldused
järgmiseks perioodiks - meie ettepanekud ministeeriumile
5. ELL 2018. a. majandusaasta aruanne
6. Projektide ja -taotluste hetkeseis (LINC, arenguprogrammi ettevalmistamine, ACCESS’R)
7. IRIS projekti jääksumma kasutamine
8. Üldkoosoleku aeg ja päevakord
Koosolekut juhatas Valdek Haugas ja protokollis Triin Kallas.
Tiiu Rüütle ettepanekul tõsteti 4. päevakorrapunkt viimaseks. Kõik juhatuse liikmed olid päevakorra
kinnitamise poolt.

P 1. Võrtsjärve Ühenduse tutvustus
Karl Õmblus tutvustas Võrtsjärve Ühenduse saavutusi ja väljakutseid.

P 2. Riigikogu kandidaatidele saadetud kirja tagasiside
3. märtsil olid Riigikogu valimised. ELLi poolt saatsime kõigile 1099 kandidaadile e-kirja pealkirjaga
“Kuidas suurendada kogukondade rolli? Pakume ühe lahenduse”, milles tutvustasime
kogukonnameetodi võimalusi ja koostöölepet Kodukandi ja EPKK-ga. Vastus tuli 8 kandidaadilt:
Avo Üprus (Isamaa), Marko Kaasik ja Aleksei Lotman (Rohelised), Kaul Nurm, Toomas Alatalu ja
Urmas Heinaste (Vabaerakond), Jaen Teär (EKRE) ja Hando Tõnumaa (üksikkandidaat). Kõik
avaldasid Leader liikumisele ja kogukonnameetodile toetust, ent ükski vastanutest ei osutunud
Riigikokku valituks.
Juhatuse arutelu keskendus edasiste sammude kavandamisele.
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Otsus: Saata uus kiri valituks osutunutele õnnitlustega ning uute sõnumitega: valimistulemused
osutavad sellele, et ääremaadele ei ole riik suutnud piisavalt tähelepanu pöörata. Elanikke tuleb
aktiveerida, kogukondi jõustada. Omavalitsuse samastamine kogukonnaga on lihtsustatud vaade,
kuna haldusreformi järgsed omavalitsused on suured. Regionaalprobleemide lahendamine peab
olema koalitsioonileppes.

P 3. Kohtumiste ülevaade ja edasised plaanid
Kohtumistel osalenud andsid ülevaate toimunust:
21.01 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeirum (Valdek)
22.01 ja 21.02 LINC korraldajate koosolek Pärnumaal (Triin)
23.01 Harjumaa multifondide seminar 4 KTGga Sakus (Rafael, Valdek ja Triin)
26.01 Üle-eestiline külavanemate foorum Pärnus (Rafael ja Triin)
30.01 Vabaühenduste rahastajate ümarlaud Siseministeeriumis (Triin)
05.02 #kuidasmekestame arutelude teemaseminar Tallinnas (Triin)
06.02 Konverents “Tugev omavalitsus = tugev riik?” Tallinnas (Triin)
07.02 MTÜ Partnerid juhatuse koosolek Rakveres (Valdek)
11.02 Sotsiaalministeeriumi asekantsler jt (Valdek ja Triin)
12.02 „Eesti 2035“ strateegia seminar Tallinnas (Valdek)
13.02 Maaelufoorum Tartus (Valdek)
19.02 CLLD 2020+/multifondide töörühma koosolek Tartus (Endla, Valdek ja Triin)
20.02 Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja jt (Valdek ja Triin)
20.02 Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik Viimsis (Valdek ja Triin)
25.02 Kirderanniku Koostöökogu juhatuse koosolek Jõhvis (Valdek)
05.03 Maaeluministeerium (Valdek ja Triin)

Võeti teadmiseks ülevaade hetkeseisust ning vaadati üle järgmiste kohtumiste ajakava. Saaremaal
ja Järvamaal on plaanis kohalike arendajate ühisseminarid (Leader, MAK, Kodukant). Karl kohtub
omavalitsusjuhtidega Viljandimaal. Ettepanek: Tuleks uurida ka võimalust kohtuda vabariigi
presidendiga.

P 4. ELL 2018. a. majandusaasta aruanne
Juhatus on tutvunud majandusaasta aruande mustandiga ja teinud mõned parandused kontode
sõnastusse.
Otsus: Esitame aruande üldkoosolekule kinnitamiseks. Arvestades nõudeid ostjate vastu saata
ametlik järelepärimine 6 tegevusgrupi juhatuste esimeestele, kes ei ole ELL liikmed ning on jätnud
tasutama ELARDi liikmemaksu ja/või asepresidentuuri toetussumma koos uue lepingu
pakkumisega.
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P 5. Projektide ja -taotluste hetkeseis (LINC, arenguprogrammi ettevalmistamine, ACCESS’R)
Tegevjuht annab ülevaate projektidest: KÜSKile on 4. veebruaril esitatud arenguprogrammi
ettevalmistamise projektitaotlus, mis pääses hindamisvooru ning tulemust on oodata märtsi keskel.
Valmimas on 2 projekti, mis on seotud LINCi ettevalmistamisega (EV100 ja EAS). ACCESS’R
projekti koosolek toimub aprilli lõpus Lille’s, osalema on kutsutud Triin Kallas ja Kristiina Tammets.

P 6. IRIS projekti jääksumma kasutamine
ELL osales 2016-17 projektis IRIS Noored tegutsema!, mille juhtpartner MTÜ TABORA Belgiast on
jaanuaris 2019 meie pangakontole tagantjärgi teinud ülekande selgitusega “Project balance”.
Otsus: Vastavalt juhatuse esimehe käskkirjale 14.03.2016 nr 5 tasuda MTÜ Loomise Maailm arve
summas 2000€ IRIS projekti juhtimise ja tegevuste elluviimise eest aastatel 2016-2018.

P 7. Üldkoosoleku aeg ja päevakord
Otsus: Üldkoosoleku aeg: 18.04 ja koht Eesti keskel, Türi kandis. Päevakorras 2018. aruanne,
liikmemaksu tõstmise ettepanek 0,1%ni tegevuskuludest, juhatuse esimehe tasu kehtestamise
ettepanek, vabaühenduste liiduga liitumine.

P 8. Tegevusgruppide suurus, koosseis, maapiirkonna mõiste vm võimalikud ümberkorraldused järgmiseks perioodiks - meie ettepanekud ministeeriumile
Valdek Haugas selgitab, et Maaeluministeerium ootab liidult ettepanekuid enne, kui asutakse uut
Leader määrust koostama. Me ei saa ega oska kõigi Eesti piirkondade eest sisulisi ettepanekuid
teha, aga me saame välja pakkuda protsessi, kuidas muutused kulgema hakkavad. Ootaks
kogukonnameetodi sarnast lähenemist, et kõik osapooled saavad sõna.
Osalejad arvavad, et igal tegevusgrupil peab olema sõnaõigus oma suuruse ja piiride küsimuses,
aga üldised põhimõtted tuleb kokku leppida ja siin saab ELL initsiatiivi võtta. Seni on olnud
suundumus KOVi mõju vähendamise suunas, oleks vale oodata, et vallad on need, kes nüüd üksi
otsustavad, kuhu tegevusgruppi kuuluvad. Või kas peaks olema võimalik kuuluda mitmesse? Selle
aasta jooksul peaks jõudma põhipunktides kokkuleppele, sest kui me ise kokku ei lepi, võib tekkida
vajadus alustada kogu võrgustikku nullist — kaotame aega ja väärtusliku koostöökogemuse.
Esimene faas oleks koguda argumente, mis ja miks muutmist vajab või miks ei vaja, seejärel saab
nende olulisust ja mõju hinnata.
Otsus: Korraldada kiirküsitlus enne üldkoosolekut tegevusgruppide juhtkondades, kellel ja millised
probleemid tekivad uue perioodi planeerimisel, sh tegevusgrupi suuruse ja koosseisu küsimuses.

Koosoleku lõpp: 15:10

3

