
Juhatuse koosoleku 
PROTOKOLL                                                                                             

01.11.2021 Mäos 
Algus 10:30, lõpp 13:45 

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

Külalisena osales Olavi Petron, Maaeluministeerium (Jitsi kaudu kell 11:05-11:45). 

Päevakord: 

1. Uudised, hetkeseis, eelmiste otsuste täitmine 

• kohtumised MeM-iga 14. ja 21.09  

• kohtumised PRIA ja RTK-ga kolmapäeviti sept-okt 

• strateegiakava juhtkomisjon 27.10 

• MAK seirekomisjon 29.10 

• arukate külade arenguprogramm 

• rahvusvahelised projektid 

2. Järgmise üldkoosoleku jt ürituste planeerimine 

3. Eelarve täitmine 2021, liikmemaks 2022 

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

P 1. Uudised, hetkeseis, eelmiste otsuste täitmine.

Võtsime kokku olulisemad kohtumised Maaeluministeeriumiga ja PRIAga, MAK seirekomisjoni ja ÜPP 
strateegiakava juhtkomisjoni istungid. Keskseteks küsimusteks on olnud tööülesannete jaotus PRIA ja 
RTK vahel multifondide rakendamisel uuel perioodil, ettevalmistava määruse koostamine ning MAK 
2014-20 8. muudatustepaketi kooskõlastamine.  
Kell 11:05 liitus koosolekuga Olavi Petron, et arutada lihtsustatud kulumeetodite kasutamisele 
üleminekuga tekkivaid küsimusi: lump sum maksete tegemine strateegiate koostamise rahastamiseks 
eeldab arvestusmetoodika eelnevat kokku leppimist. Ettevalmistavate tegevuste toetuseks on kokku 
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ette nähtud 1  800  000 eurot, konkreetne toetussumma sõltub ettevalmistatava strateegia piirkonna 
näitajatest ning esitatud taotluste hulgast. Esialgne ettepanek oli arvutada toetuse suuruse järgnevate 
elementide alusel: 

1) 60% jagatuna võrdselt taotlejate vahel; 
2) 30%, olles võrdelises sõltuvuses taotleja strateegia piirkonna elanike arvuga; 
3) 10%, olles võrdelises sõltuvuses taotleja strateegia piirkonna pindalaga 

siis arutelude tulemusel jõuti jaotuseni 50-25-25 ning määratleti vahemikud järjepidevuse pritsiibist 
lähtudes — et ei tekiks ühegi tegevusgrupi jaoks liiga suuri muudatusi võrreldes eelmise perioodiga. 
Juhatus pooldas lump sum metoodikaga jätkamist ning maksete jagamist 2 osaks (ettemaks enne 
strateegia koostamisega alustamist ja teine osamaks pärast mustandi valmimist).  
Arukate külade arenguprogramm on hea stardi saanud, vastastikused õppereisid ja mitmed koolitused 
tehtud. Külad on üsna erinevas arenguetapis, nagu oli ka ette teada. Ettepanek on tulevikus AK 
juhtgrupis töötada edasi linna- ja maapiirkonna koostöö teemal, arvestades ka hiljutist EESC vastu 
võetud seisukohta. Samuti võiks koostööpartnerite ringi kutsuda kalandusgruppide esindaja. 
Rahvusvahelistes projektides oli sept-okt 3 õppereisi, mis seni Covidi tõttu ära jäänud. Accessr’ ja 
Esprit projektid lõppevad käesoleva aastaga, kohalike teenuste innovatiivsete ideede andmebaas jääb 
kasutusele ja kogemusi on saanud vahetada palju. 
Juuni üldkoosolekul arutatud mentorprogramm uutele KTG töötajatele on seni tegemata (vabanduseks 
suvi, õppereisid, koroona). 

Tulevased üritused: LEADER talveseminar 7.-8.12 (pooldati kahepäevast varianti) fookusega 
rahvusvahelistel koostööprojektidel. Kindlasti on vaja üritust sotsiaalministeeriumi meetme teemal enne 
kui hakatakse strateegiaid kavandama. PRIA tutvub TASi taotlusvormidega, aitame e-pria 
arendamiseks vajadusi ja soove edastada. 

P 2. Järgmise üldkoosoleku jt ürituste planeerimine.

Üldkoosolek võiks olla jaanuari alguses. Koolitusteks tehtud ettepanekud: 

LEADER uuel perioodil: lihtsustatud kulumeetodite kasutamine ja põhimõttelised muutused, mis 
on seotud kvalitatiivsete tulemusnäitajatega 

Innovatsioon, strateegiline planeerimine 

Juriidika: kui KTG roll ja vastutus suureneb 

Kolleegide kogemused, Covid-meetmete tulemused 

Kommunikatsioon, ägedad projektid, taotlejate innovatiivsus 

Otsus: korraldada ELL üldkoosolek koos koolitusega 11.-12. jaanuaril 2022. 

P 3. Eelarve täitmine 2021, liikmemaks 2022.

Eelarves on ka sel aastal kasutamata vahendeid, kuna ürituste korraldamine on häiritud. Juhatus ei 
näinud vajadust liikmemaksu küsimust üldkoosoleku päevakorda lisada, varem kokku lepitud 
liikmemaksud kehtivad ka üleminekuperioodil. Likmete hulka on lisandumas 2022. a. algusest Ida-
Harju Koostöökoda.  
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