Juhatuse koosoleku
PROTOKOLL
16.09.2020. a.
Roosna-Allikul
Algus 10:30, kestus 3,5 h
Osalesid juhatuse liikmed Endla Mi:, Koit Kelder, Valdek Haugas, Rafael Milerman, KrisBina Tammets, Silva
Anspal, Tiiu Rüütle ning tegevjuht Triin Kallas.

Päevakord:
1. Juhatuse aseesimehe valimine ja juhatuse liikmete vastutusalad.
2. Sõnumid Maaeluministeeriumiga kohtumiseks 25.09.
3. Arukate külade arenguprogramm.
4. Tegevuskava 2021 e:epanekud.
5. ELARDi küsitluse tulemuste analüüs.
6. ELL uus veebileht ja ACCESS’R projekB tulemuste kogumik.
7. Uus Erasmus+ projekt: VET4Change.
8. Algatatud teemad ja küsimused.

Koosolekut juhatas Rafael Milerman ja protokollis Triin Kallas.
Kõik juhatuse liikmed olid päevakorra kinnitamise poolt.

P 1. Juhatuse aseesimehe valimine ja juhatuse liikmete vastutusalad.
• Aseesimehe valimine
Arutelu aseesimehe Bitli sisu ja vajalikkuse üle. Leitakse, et see oleks vajalik eelkõige välissuhtluses ning Valdek
esitab aseesimehe kandidaadiks KrisBina. Kandidaat nõustub ning valitakse ühehäälselt ELL juhatuse aseesimeheks.
• Vastutusalad ja liidu esindamine
Valdek on valmis jätkama mitmes esinduskogus (Maaelu arengukava 2014-2020 juht-komisjonis; Põllumajanduse
ja Kalanduse arengukava 2030 koostamise töörühmas; Ühise PõllumajanduspoliiBka strateegiakava
2021-2027 juhtkomisjonis ning Strateegia EesB 2035 koostamise töörühmas), loobub PMANi liikme staatusest.
Arutatakse, kas nimetada Aruka küla koostööprojekB juhtrühm eraldi ELL töörühmaks ning lükatakse otsuse
tegemine edasi. Uuendatakse juhatuse liikmete kuuluvust töörühmadesse (Koit liitub määruse tõlgendamise ja
õigusloome töörühmaga, KrisBina liitub Valdeku asemel laienemise töörühmaga).
Otsus: Valida EesB Leader Liidu juhatuse aseesimeheks KrisBina Tammets ning esitada Põllumajanduse ja maaelu
arengu nõukogu (PMAN) liikme kohale Rafael Milerman. Saata liikmetele üleskutse uuendada töörühmade liikmelisust. Vaadata üle ministeeriumite kaasamiskavad — kas on veel olulisi arengukavasid, kuhu peaksime kuuluma.
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P 2. Sõnumid Maaeluministeeriga kohtumiseks 25.09.
Kuna otsuste tegemine vaheaasta ja järgmise perioodi kohta aina venib, ei tohi lubada vaakumi tekkimist, inimeste demoBveerumist. Milline summa aitab üleminekuajal ellu jääda? Kas Covidi toetusraha ei saaks kasutada?
Perioodi pikenemisega seotud probleemid: kas tegevusgrupi eelarvet saaks ajuBselt tõsta projekBdesse või vajadusel vastupidi? Millal selgub joonealuste projekBde toetamise võimalus jääkide arvelt ja mis Bngimustel?
Kohalike omavalitsuste roll tegevusgrupi loomisel ja ümberkorraldamisel; liitumiste mõju KTG eelarvele.
Kas on jurisBdega konsulteeritud, mis on viimaste kohtuasjade mõju meie regulatsioonidele?
Kas PRIA plaanib jätkata IT arendust ja kuidas nad KTGd kaasavad?

P 3. Arukate külade arenguprogramm.
Tänaseks on kuni 21 huvitatud küla silmapiiril, eelarve ja tegevuskava projekt on valmis ning järgmiseks tuleb ära
oodata juhatuste ja üldkoosolekute otsused. Aasta lõpuks vaja korraldada hanked ja lepingud ära teha, et 2021
algusest alustada.
Otsus: Kommunikatsiooni hõlbustamiseks teha Drive’i tabel osalevate tegevusgruppide tabeliga, milles oleks
näha koosolekute ajad. Oktoobriks peab olema esimene osalejate ring teada, teised võivad liituda — leping jääb
avatuks.

P 4. Tegevuskava 2021 eIepanekud.
Koolitusteemade ja -vajaduste arutelu tulemused:
• Strateegiate kvalitaBivse hindamise ja mõju analüüsi koolitus + tulemuste kommunikeerimine
• Strateegia uuendamise juhend, seosed perioodide vahel (kuidas järjepidevalt arendada)
• Mis on maapiirkond? Kus on võimalused sekkuda?
• Kogemuste vahetuse õppeseminarid
• Hindamiste teema, kohtuasjade valguses
Otsus: Korraldada 5.-6. novembril 2020 kahepäevane koolitus koos üldkoosolekuga Tallinna piirkonnas. Teemad:
kommunikatsioon, innovatsiooni edendamine, teenusdisain.

P 5. ELARDi küsitluse tulemuste analüüs.
ELARDi maaelu tuleviku küsitluse kokkuvõte on nüüd kä:esaadav. Vastajaid 3436, 26 riigist. 70% naised, noorem
sihtrühm häsB esindatud. Vaade oli väga posiBivne, elu maapiirkonnas läheb paremaks. 15 a pärast tahetakse
linnaga võrreldavaid teenuseid. Leader on väga palju arendanud ja aidanud kõigi meelest. Vastajate töökohad laia
spektriga, kõik sektorid esindatud.
Otsus: Tegevjuht teeb kokkuvõ:e EesB osast, mida saab meie kommunikatsioonis kasutada.

P 6. ELL uus veebileht ja ACCESS’R projekP tulemuste kogumik.
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Info: Kodulehe materjalid said 1. septembriks üle kolitud uude serverisse, samuB e-postkasBd ja posBloendid, mis
toimivad nüüd lisBde vormis, millega saab ise liituda ja lahkuda. Uudiste osa on lahutatud sündmustest — viimase all ainult meie korraldatud või kaaskorraldatud üritused. Lisatud slider, kujundus laseb kasutada rohkem
pildimaterjali kui varem ning on mobiilisõbralik. Juhatuse liikmed saadavad oma märkamised ja e:epanekud Triinule.

P 7. Uus Erasmus+ projekt: VET4Change.
Info: Alates septembrist oleme partnerid teises Erasmus+ projekBs, mille teemaks on kutsehariduse ja maapiirkondade koostöö. Seni toimuvad algatajate koosolekud veebis, avaseminar planeeritud 14.-15. oktoobriks Brüsselisse, kuid paljudel koroonapiirangute tõ:u kahtluse all.

P 8. Algatatud teemad ja küsimused.
Oktoobri teisel nädalal toimub Brüsselis taas Linnade ja regioonide nädal, mille raames 14.10 toimub ELARDi
workshop ja 16.10 on Triin kutsutud esinema Leader/CLLD seminaril: Kuidas maapiirkondade innovatsioon aitab
parandada territoriaalset ja sotsiaalset sidusust? Arutelu tulemusel soovitaB esile tõsta URBACT projekB, mis
ühendab maa- ja linnapiirkonda toiduvõrgusBkuna.
Järgmine juhatuse koosolek korraldada 27. oktoobril kl 10:30 Raplas.
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