Juhatuse koosoleku
PROTOKOLL
17.03.2020. a.
Veebikoosolek Zoom keskkonnas
Algus 11:00, kestus 2 h 54 minutit
Osalesid juhatuse liikmed Endla Mitt, Jüri Saar, Valdek Haugas, Rafael Milerman, Karl Õmblus, Silva
Anspal, Tiiu Rüütle ning tegevjuht Triin Kallas.
Päevakord:
1. Ülevaade toimunud kohtumistest ja edasine ajakava.
2. Kandidaadi esitamine Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteesse.
3. LEADERi ja maaettevõtluse töörühmade kohtumiste kokkuvõte ja kommentaarid sekkumislehtede
(Strateegia koostamine ja Strateegia rakendamine) lõppversioonidele.
4. 2018. a. laekumata arvete mahakandmine.
5. Raamleping Henno Nurmsalu õigusbürooga.
6. ELL veebilehe uuendamine jt muudatused üldkuludes.
7. ESPRIT projekti koolituse (24.-27.02) eelarve täitmine, koosoleku ja koolituse kokkuvõte.
8. Arukate külade projekt "Preparatory Action on Smart Rural Areas of the 21st Century”.
9. Külakoolide võrgustiku uudised (Tiiu).
10. Eriolukorraga seotud probleemid ja ettepanekud MEMile-PRIAle.
11. Kohapeal algatatud teemad ja küsimused.
Koosolekut juhatas Rafael Milerman ja protokollis Triin Kallas.
Kõik juhatuse liikmed olid päevakorra kinnitamise poolt.

P 1. Ülevaade toimunud kohtumistest ja edasine ajakava.
Kohtumistel osalenud andsid ülevaate toimunust:
16.12 Euroopa Maaeluvõrgustike 6. üldkogu (Triin)
15.01 ELL üldkoosolek
24.01 Maal elamise päeva koosloome seminar (Triin)
29.01 Multifondide seminar Rahandusministeeriumis
10.02 Kohtumine maaeluministriga
11.02 Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava avaseminar (Triin)
25.02 PMANi istung (Valdek)
11.03 Eesti2035 strateegia mustandi tutvustus ja arutelu katuspartneritega (Valdek)
11.03 PRIA fookusgrupp
Võeti teadmiseks ülevaade hetkeseisust ning vaadati üle järgmiste kohtumiste ajakava.
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P 2. Kandidaadi esitamine Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteesse.
Esitasime 25.02 Sotsiaalministeeriumile taotluse osaleda Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
kandidaatide esitamisel kolmandas ehk vabaühenduste rühmas. Saime osalemise õiguse ning
ministeerium tegi ettepaneku 7 osalevale organisatsioonile leppida omavahel kokku 3 kandidaadi
esitamises.
Otsus: Eelistada organisatsioonide vaheliste kokkulepete sõlmimise asemel seda, et pingerea koostab
Sotsiaalministeerium valiku põhimõtete punkti 21 alusel. Kui saame oma kandidaadi esitada, siis
selleks saab Valdek Haugas.

P 3. LEADERi ja maaettevõtluse töörühmade kohtumiste kokkuvõte ja kommentaarid
sekkumislehtede (Strateegia koostamine ja Strateegia rakendamine) lõppversioonidele.
Valdek ja Rafael, kes osalesid 3 Leader töörühma koosolekul, võtsid kokku peamised aruteluteemad.
Ühtsele seisukohadel ei jõutud strateegia kvaliteedi hindamise osakaalu osas eelarves, mis vähenes
siiski 25%lt 10% peale. Liit on kogunud täiendavaid ettepanekuid ja kommentaare sekkumislehtedele
(vt Lisa 1), mille anname Maaeluministeeriumile edasi enne 20.03 koosolekut.
Arutati ka üleminekuperioodiga seonduvat kahe eelarveperioodi vahel. Kas pigem olemasolevate
strateegiate pikendamine või uute ettevalmistamine? Mis probleemid/küsimused on perioodi
lõpetamisel õhus?
Eelistatakse eelmise perioodi pikendamist ja uute strateegiate koostamise alustamist alles siis, kui kõik
reeglid on paigas. Oleneb, kas ja kuidas rakenduvad multifondid? Eelmise perioodi kogemus — kolm
korda tuli strateegiat üldkogul kinnitada pooleaastaste vahedega, mis oli aja-ja inimressursi kulu.
Üleminekuajal võiks teha veel taotlusvoore jääkide arvel või lisanduva eelarvega ning samal ajal
alustada uue strateegia kaasamistegevusi. Ka koroonakriis tingib tähtaegade pikenemist.

P 4. 2018. a. laekumata arvete mahakandmine.
Raamatupidamises on endiselt üleval 2018. a. mitteliikmetele esitatud 250€ ELARDi sõidukulude
toetuse arved, mille tasumise osas kokkulepet ei ole saavutatud. Ettepanek kanda need maha kui
lootusetud. Kõik juhatuse liikmed on poolt.
Otsus: Kanda maha arved nr 370, 373, 378, 382, 383 ja 389, kokku summas 1500€.

P 5. Raamleping Henno Nurmsalu õigusbürooga.
Rafael on teinud ettepaneku sõlmida Nurmsalu õigusbürooga raamleping, mis annaks ELL liikmetele
kindlustunde, et saavad vajadusel õigusabi soovidega just sellesse büroosse pöörduda ja Nurmsalu ei
esinda võimalike vaidluste korral vastaspoolt.
Otsus: Rafael lepib kokku lepingutingimused ja konsulteerib juhatusega. Nurmsalu võiks regulaarselt
esineda ELL üritustel, et hoida meie liikmeid kursis kohtulahendite ja muude Leader maastikku
puudutavate õiguslike küsimustega.
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P 6. ELL veebilehe uuendamine jt muudatused üldkuludes.
Triin andis edasi info Liidu lepingutest ja üldkuludest. Kuna Elisa telefoni järelmaks lõppes veebruaris,
liikus number Tele2 alla — kodukontori mobiililevi paranes oluliselt. Arvuti järelmaks kestab veel aasta.
Samuti on olnud probleeme Zone veebilehe majutusega, kuna GuruWebi arendus on lõpetatud ja meie
veebilehte ei ole võimalik uuendada Php uuemale versioonile, mida Zone nõuab. Kuna kohtumisi on
vähem, tegeleb tegevjuht aprillis pakkumiste küsimisega veebilehe uuendamiseks ja vajadusel
materjalide ümbertõstmisega. On ettepanek hakata kasutama raamatupidamises e-arveid. Selleks on
vaja soetada lisakasutaja litsents.
Otsus: Minna üle e-arvete põhisele raamatupidamisele alates 01.03.20 ja luua selleks Merit Aktivasse
lisakasutaja maksumusega 12€ kuus.

P 7. ESPRIT projekti koolituse (24.-27.02) eelarve täitmine, koosoleku ja koolituse kokkuvõte.
Veebruari lõpus toimus meie korraldusel Erasmus+ Esprit projekti partnerite koosolek ja 3-päevane
koolitus Eestis. Koolitusel tutvustasime innovaatilisi ja digiteenuseid Tallinnas, Järvamaal ja Võrumaal,
tagasiside kursusele oli väga positiivne. Kursuse materjalid on lisatud veebi uudiste alla, lehe
uuendamisel tuleb projektile oma alamleht.
Otsus: Maksta Triin Kallasele lisatasu projektiga seotud täiendavate tööülesannete eest 1000€ bruto.

P 8. Arukate külade projekt "Preparatory Action on Smart Rural Areas of the 21st Century”.
Triin tutvustas üleeuroopalist arukate külade pilootprojekti, mida rahastab DG Agri. Euroopast valitakse
välja 17 küla, mida projekti kestel juhendatakse ja tehniliselt toetatakse. 5 küla on praeguseks juba
valitud Iirimaalt, Soomest, Prantsusmaalt, Tšehhist ja Kreekast ning ülejäänud 12 küla valitakse välja
maikuu lõpus 2020. Kandideerida saavad külad, külade kogumid, alevid, alevikud, väikelinnad koos
ümbritsevate küladega, toetuseks pakutakse ekspertabi ja õppereise. Üleskutse Eesti kogukondadele
läheb välja märtsi lõpuks, ankeedi esitamise tähtaeg on 5. mai. Eesti esindaja projektis on Kristiina
Tammets.

P 9. Külakoolide võrgustiku uudised.
Tiiu on osalenud külakoolide võrgustiku kohtumisel ja liitunud postiloendiga, kus tehti ettepanek
külakoolide avatud uste päeva korraldamiseks mai lõpus. Ilmselt ei tule sel aastal küll algatusest
midagi välja ja soovitaks neil teha koostööd Maal elamise päevaga, mis hõlmab ka koole. Hoiame end
nende uudistega kursis.

P 10. Eriolukorraga seotud probleemid ja ettepanekud MEMile-PRIAle.
Liikmed on edastanud oma tähelepanekuid ja ettepanekuid seoses eriolukorraga (Lisa 2), mille
edastame üldistatud vormis Maaeluministeeriumile 19.03.

P 11. Kohapeal algatatud teemad ja küsimused.
Üldkoosoleku ajaks valiti 16.06.2020.
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