
Juhatuse koosoleku 
PROTOKOLL                                                                                             

01.04.2021. a.
Jitsi veebikeskkonnas 

Algus 10:00, kestus 2 h 

Osalesid juhatuse liikmed Silva Anspal, Endla Mitt, Koit Kelder Valdek Haugas, Rafael Milerman, 
Kristiina Tammets, Tiiu Rüütle ning tegevjuht Triin Kallas. 

Päevakord: 

1. Uudised, hetkeseis, eelmiste otsuste täitmine 

• 16.02 kohtumine Urmas Kruusega 
• volis.ee 
• arukate külade arenguprogramm 
• aasta küla valimine 
• maamessi ja maal elamise päeva ettevalmistused 
• rahvusvahelised projektid 
• 17.03 Leader infopäev 
• 22.-26.03 EL toetuste arutelunädal 
• 22.-26.03 maaelu visiooni nädal 
• 25.03 kogukonnakonverents 

2. Majandusaasta aruanne 2020 

3. Järgmise üldkoosoleku planeerimine 

4. Sõnumid MAROdega kohtumiseks 28.04 

5. LEADER määruse muudatusettepanekud 

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

P 1. Uudised, hetkeseis, eelmiste otsuste täitmine.

Veebruaris palusime kohtumist uue maaeluministriga ja vastuvõtt oli väga positiivne (käisime 
ministeeriumi majas, mitte veebis). Kruuse teadmised vajasid veidi ajakohastamist, oli tunda, et tema 
varasemal ametiajal päevakorral olnud probleemidest paljud ei ole enam ajakohased ning Leader 
tegevusgruppide ja MeMi-PRIA vaheline kommunikatsioon on oluliselt paranenud. Pikem arutelu tekkis 
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maaettevõtluse toetusmeetmete üle, mis on MAKis mitme erineva toetusskeemi alla jagunenud, lisaks 
struktuurifondide ettevõtlusmeetmetele. 
Triin ja Rafael kohtusid volis.ee tegijatega. Eesmärk oli kindlaks teha, kas volis.ee võiks sobida ka KTG 
koosolekute läbiviimise keskkonnaks ning võimaldaks e-hääletamist ka isikuvalimiste puhul. 
Andmevara AS selgitas, et keskkond on hetkel üleminekufaasis ja läheb olulislt muutmisele. Lähema 2 
kuu jooksul ei ole mõtet liituda, tasuks uuesti ühendust võtta pärast testimisperioodi lõppu (vähemalt 2 
kuud). Kui ELL teeb lepingu, siis saame ise õigusi jagada liikmetele, kuutasu 40.50 + km. 
Tegevjuht jagas infot aasta küla valimise, maal elamise päeva ja maamessi ettevalmistuste ning 
tulevaste ürituste kohta. 
Käima said eelmisel koosolekul ettepanekuna kõlanud koolitused veebikoosolekute läbiviimise teemal 
kahes osas: algtase videokoolitusena ja edasijõudnute tase reaalajas veebikoolitusena. Koolitajaks on 
SpeakSmart.  

P 2. Majandusaasta aruanne 2020.

Juhatus vaatas läbi eelmise majandusaasta aruande ning suunas selle kinnitamiseks üldkoosolekule. 

P 3. Järgmise üldkoosoleku planeerimine.

Otsus: Kutsuda kokku ELL liikmete üldkoosolek 14. juunil 2021 Vango puhketalus Pärnumaal. 

P 4. Sõnumid MAROdega kohtumiseks 28.04.

Makondlike arendusorganisatsioonide eestvedaja Rahandusministeeriumi juures Urmas Kase kutsus 
Triin Kallase esinema oma võrgustiku koosolekule 28.04. Juhatus arutas võimalikke koostööpunkte 
ning võimalusi maakondlike strateegiate koostamise protsesse siduda Leader uue perioodi 
strateegiatega. Praktikad erinevad maakonniti, võiks häid kogemusi jagada, kuna kõigil seisavad ees 
laialdased kaasamised. 

P 5. LEADER määruse muudatusettepanekud.

6. aprilliks kogume muudatusettepankuid MeMi 2015. a määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus 
ja LEADER- projektitoetus“ muutmise eelnõule. Muutmine on vajalik seoses perioodi pikendamisega 2 
aasta võrra. 
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