Juhatuse koosoleku
PROTOKOLL
15.08.2019.a.
Vainupea, Lääne-Virumaa
Algus 16:10
Osalesid juhatuse liikmed Endla Mitt, Rafael Milerman, Valdek Haugas, Silva Anspal, Karl Õmblus
ning tegevjuht Triin Kallas.
Puudusid Jüri Saar ja Tiiu Rüütle.

Päevakord:
1. Eelmise juhatuse koosoleku ja üldkoosoleku otsuste täitmine.
2. Ülevaade toimunud kohtumistest ja üritustest 18.05-15.08.
3. Õigusloome töörühma 7. augusti koosoleku kokkuvõte ja juhatuse arvamuse kujundamine.
4. Koostöösuhted ja tööjaotus MAK võrgustikuga.
5. Septembri ürituste ettevalmistused: LINC ja Maal elamise päev.
6. KTG-de arendamise ja enesehindamise plaanid sügiseks 2019.
7. ELL töörühmade tegutsemisest.
Koosolekut juhatas Valdek Haugas ja protokollis Triin Kallas.
Kõik osalejad olid päevakorra kinnitamise poolt.

P 1. Eelmise juhatuse koosoleku ja üldkoosoleku otsuste täitmine
Nagu maikuus otsustatud, valmis ELLi kokkuvõtlik infomaterjal kahes versioonis: üks koondab infot
liidu tegevuse kohta liikmetele ja potentsiaalsetele liikmetele, teine keskendub
kogukonnameetodile ja multifondidele, seda on jagatud partneritele ja Maapäeva teemakojas
osalejatele. Enne Strateegia 2035 piirkondlikke arutelusid jagasime tegevusgruppidele materjale
oma veebilehel http://leaderliit.eu/upload/fck/LEADER_ettepanekud.pdf.
Valdek Haugas esines Jäneda infopäeval ja edastas meie seisukohad ruumimustri kujundamise
protsessidest järgmiseks EL perioodiks.

P 2. Ülevaade toimunud kohtumistest ja üritustest 18.05-15.08
Kohtumistel osalenud andsid ülevaate toimunust:
21.-22.05 LEADER infopäev ja kommunikatsioonikoolitus Jänedal
23.05 KODARi juhtrühma kohtumine Siseministeeriumis (Triin)
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Juuni "Eesti 2035" strateegia piirkondlikud arutelud Paides, Tartus, Narvas, Tallinnas, Pärnus
ja Kuressaares
03.06 Kohtumine maaeluministri nõuniku Maido Pajuga (Valdek ja Triin)
06.06 Maal elamise päeva juhtrühma koosolek Tartus (Triin)
11.06 Maaelu arengukava seirekomisjoni 15. istung (Rafael)
17.06 Maaeluvõrgustiku koostöökoja 11. istung Prangli saarel (Valdek ja Triin)
21.06 EL ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027 juhtkomisjoni I istung
(Triin)
Juuni-juuli Eestimaa aasta küla 2019 valimise hindamiskomisjon (Triin)
26.-29.07 Eesti Külade Maapäev ja meie teemakoda (Endla, Valdek ja Triin)
07.08 LEADER määruse ja õigusloome töörühma koosolek Põltsamaal (Triin)

Võeti teadmiseks ülevaade hetkeseisust ja vaadati tulevikku.
Otsus: Valmistada ette uus kohtumine Maaeluministeeriumis (Triin) ja minister Jaak Aabiga (Karl).

P 3. Õigusloome töörühma 7. augusti koosoleku kokkuvõte ja juhatuse arvamuse
kujundamine.
Tegevjuht andis edasi töörühma arutelu kokkuvõtte ja soovitused.
a) PRIA juhend põhivara arvele võtmisest
Töörühm soovitas vastata PRIAle, et KTGd on teadlikud tõstatatud probleemist ja juhendavad
taotlejaid vastavalt, aga kui otsused on varem tehtud, siis ei tohiks taotlejaid tagantjärgi karistada.
Lisaks otsustati, et Tiina Ivask kohtub Aime Ilvesega, et arutada, kuidas suhtlust PRIAga
parandada. ELL juhatus arutab, kuidas kaasata PRIA töötajaid meie üritustele või muul moel aidata
suhtlemistõkkeid ületada.
b) Haldusmenetluse seaduse § 10. Taandamine tõlgendamisest
Töörühm soovitas Leader Liidul algatada HMS § 10 analüüsi lähtuvalt LEADER spetsiifikast,
koguda konkreetseid juhtumeid ja korraldada koolituspäeva tegevjuhtidele ja/või juhatuste
esimeestele 29.10.2019. Materjalide põhjal valmiks juhend, mida saab lasta juristil üle vaadata
ning PRIA ja MEM esindajatega läbi arutada. Kerli Lambing jagas töörühmas juhendit, mida LHKK
on hindajatele andnud.
Otsus: Juhatus üldjoontes nõustus töörühma soovitustega, juriidilise ekspertiisi vajadust HMS §10
tõlgendamiseks ei peetud vajalikuks. Korraldada ELL koolituspäev 29.10, mille teemad hõlmavad
korruptsiooni vältimise ja läbipaistvuse teemasid, sidudes need tegevusgruppide enesehindamise
küsimusega. Koolituspäev oleks kovisiooni vormis juhtumianalüüsidena, mitte ekspertide
loengutena. Võimalusel kaasata PRIA esindajaid.
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P 4. Koostöösuhted ja tööjaotus MAK võrgustikuga
Arutleti võimaluste üle koordineerida tegevusi Maaeluministeeriumi ja maakondlike arenduskeskustega, hetkeolukorraga seotud probleeme ja rollijaotuse ebaselgust ning uue tegevusperioodi planeerimist.

P 5. Septembri ürituste ettevalmistused: LINC ja Maal elamise päev
Informatsiooniline päevakorrapunkt juhatuse liikmetele LINC2019 (10.-13.09) ja Maal elamise
päeva (28.09) ülesannetest ja kommunikatsioonist. LINC avatseremoonial 10.09 tervitussõnavõtt
(Valdek), korraldajate toetamine (Rafael ja Triin), 11.09 Triin juhatab üht õppereisi ja seminari, 12.09
kõik osalevad CLLD seminaril.
Maale elamise päeva veebileht on uuendatud (https://maalelamisepäev.ee), osaleb 36 valda ja
üle 500 külastusobjekti. Meie ülesandeks korraldada tagasiside kogumine.

P 6. KTG-de arendamise ja enesehindamise plaanid sügiseks 2019
Maaeluministeeriumi esindus on alustanud ringsõite tegevusgruppides, samuti saame vajalikke
andmeid vahehindamiseks kogutud materjalidest. Kui sisend on kogutud, tuleb kokku leppida
tegevuskava. Vaja on kirja panna Leader võrgustiku suutlikkuse miinimumnõuded ja esile tuua
tugevused ning mõju kohalikule arengule võrdluses teiste organisatsioonidega.
Otsus: Protsesside töörühm teeb ettepanekud enesehindamise korraldamiseks, sihiga kasutada
29.10 koolituspäeva üht osa kaasamisürituseks.

P 7. ELL töörühmade tegutsemisest
Kolm töörühma tegutsevad, murekoht endiselt kommunikatsiooni töörühm, millel puudub juht.
Otsus: Anda Leader määruse ja õigusloome töörühmale ülesandeks asuda tegema ettepanekuid
uue perioodi määruse koostamiseks: mis väärib säilitamist, mis on liigne, mis vajab muutmist?
Muuta 17.05.2019 vastu võetud TÖÖRÜHMADE KOOSTÖÖTAMISE HEA TAVA punkti Töörühma
seisukoha edastamine: “Koostatud materjali alusel kujundab juhatus ELL ametliku seisukoha 3
tööpäeva jooksul. Uus sõnastus: “Koostatud materjali alusel kujundab juhatus ELL ametliku
seisukoha kuni 2 nädala jooksul.”

Koosoleku lõpp: 19:00
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