Juhatuse koosoleku
PROTOKOLL
08.02.2021. a.
Zoomi veebikeskkonnas
Algus 10:10, kestus 2,5 h
Osalesid juhatuse liikmed Silva Anspal, Endla Mi=, Valdek Haugas, Rafael Milerman, KrisDina Tammets, Tiiu Rüütle ning tegevjuht Triin Kallas.
Puudus Koit Kelder.

Päevakord:
1. Uudised, möödunud ja tulevased kohtumised
2. Koostöökokkulepe Maal elamise päeva korraldamiseks
3. Kodukandi e=epanek Maamessi maakogukondade ala kaaskorraldamiseks
4. Maaelu ruupori auhind
5. Kohapeal algatatud teemad
Koosolekut juhatas Rafael Milerman ja protokollis Triin Kallas.
Kõik juhatuse liikmed olid päevakorra kinnitamise poolt.

P 1. Uudised, möödunud ja tulevased kohtumised.
Võtsime kokku olulisemad kohtumised jaanuaris: Maaeluministeeriumiga 18.01, MAK seirekomisjoni istung 22.01
ja veebruaris PRIA-Maaeluministeeriumi töörühm 04.02. Pingelisemad küsimused on olnud üleminekuperioodi
ajakava ja tegevuste kokku leppimine, MAK 2014-20 7. muudatustepakeD kooskõlastamine, sh taastekava ja
LEADER vahendite jaotus ning PRIA ja tegevusgruppide ülesannete jaotus uuel rahastusperioodil. CLLD memorandumi heakskiitmine on seoses valitsuse vahetusega pidurdunud, kuid endiselt tööplaanis.
KrisDina Tammets edastas info üleeuroopalise uuringu tulemuste kohta, kus analüüsiD struktuuri-vahendite kasutamist maapiirkondade arengu toetuseks (lisatud meie veebi uuringute rubriiki - Stefan Kah “Cohesion Policy in
Rural Areas and the role of CLLD”).
Tulevased üritused: kohtumine maaeluministriga 16.02, vebinar üleminekuperioodist veebruari lõpus/ märtsi
algul, 25.03 konverents kogukonna ja KOVi koostööst AkDivsete kodanike fondi projekD raames.

P 2. Koostöökokkulepe Maal elamise päeva korraldamiseks.
Valminud on koostöökokkuleppe mustand, mis kirjutatakse alla kõigi Maal elamise päeva korraldavate organisatsioonide poolt. Juhtrühma töös osaleb tegevjuht Triin Kallas, partnerite kokkuleppega rahalisi kohustusi ei võeta.
Otsus: volitada juhatuse esimees allkirjastama koostöökokkulepe partnerina.
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P 3. Kodukandi eCepanek Maamessi maakogukondade ala kaaskorraldamiseks.
Tartu messikeskus on teinud Külaliikumisele Kodukant e=epaneku sisustada 2021 Maamessil (15.-17. aprillil)
maakogukondade ala, milleks on nende poolt 400 m2 ning lava koos helitehnikaga. Lavast saab “külaplats”, kus
end tutvustavad Aasta küla kandidaadid piirkondade kaupa. Kas ELL ja tegevusgrupid oleksid huvitatud osalemisest?
Arutelu tulemusel otsustaD küsida tegevusgruppidelt valmisolekut osalemiseks ning täpsustada Kodukandiga vastasDkused ootused ja võimalused, arvestades pingelist ajakava.

P 4. Maaelu ruupori auhind.
Detsembris toimunud kohtumisel Kodukandi juhatusega algataD arutelu, kas kuulutada välja ühine auhind silmapaistvalt maaelu kajastanud ajakirjanikule. ELL juhatus asus nüüd seisukohale, et võiks pigem tunnustada reaalset
tegu ning algatada oma “Maaelu julgustüki” auhind, mille saaks Maamessi raames üle anda mõne erilise teo või
julge otsusega silma paistnud isikule, e=evõ=ele või vabaühendusele.
Otsus: Sõnastada auhinna reeglid, kuulutada välja kandidaaDde esitamine liikmete seas ning teha avalik lõpphääletus.

P 5. Kohapeal algatatud teemad.
Kuna tegevused on suures osas veebipõhised, tuntakse vajadust veebikoosolekute ja -koolituste läbiviimise tööriistade oskuslikuma kasutamise vastu. Otsida koolitusvõimalusi ELL liikmetele või koostöös maaeluvõrgusDkuga.
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