
Juhatuse koosoleku 
PROTOKOLL                                                                                             

01.12.2022 Pärnus 
Algus 11:15, lõpp 13:45 

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

Päevakord: 

1. Uudised, hetkeseis, eelmiste otsuste täitmine 

2. Koostöölepe Kodukandi seltsiliste projektiga 

3. Maal elamise päeva jätkamine 

4. Üldkoosoleku aeg ja koht 

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

P 1. Uudised, hetkeseis, eelmiste otsuste täitmine.

• Määruse ettevalmistamise hetkeseis: 
Mustand esitati juriidilisse osakonda novembri algul, esimest vastukaja arutasime 
kohtumistel MEMi ja PRIAga 23.11. Ei ole endiselt otsustatud, kas PRIA peab 
tegevusrühmade andmed uuesti üle kontrollima või saab arvestada, et vastavus 
tegevusrühma nõuetele on kontrollitud juba strateegia ettevalmistava toetuse taotluse 
esitamisel ja uuendatakse ainult rahvastiku andmeid 1.01.23 seisuga. MEM kirjutab selle 
osa uuesti ümber ja lisab viited ettevalmistavale määrusele. Pikemat arutelu tekitas 
küsimus, kuidas piirkondlikud strateegiad jõuavad ministeeriumisse pärast seda, kui need 
on esitatud ePRIA kaudu ja kuidas toimub nende hindamine. Lisatakse vastavad punktid 
määrusesse. Juristide seisukohad huvirühma määratluse osas olid meie ettepanekutest 
erinevad (5-kohaline EMTAK kood on liiga täpne, saaks määratleda üldisemalt) ning 
juhatuse koosseisus tuleb samuti arvestada huvirühmade tasakaaluga. PRIA täpsustab 
tingimusi, kuidas saab perioodide vahetumise ajal hoida aktiivsena kahe perioodi eelarvet, 
kuni kõik jäägid saavad kasutatud. 

• Eelarveläbirääkimiste seis 
On toimunud kaks kohtumist, viimane 28.11. Koit tegi meie poolt arvutused ning selgitas, 
kuidas saaks eelarve koostamisel arvestada kolme komponenti - pindala, rahvaarv ja 
keskmine palk - nii, et see ei põhjustaks liiga suuri erinevusi eelmise perioodiga ning 
toetaks regionaalpoliitilisi põhimõtteid. Arutati, milliseid komponente saaks veel arvesse 
võtta - maakondlik jaotus, toetuse summa elaniku kohta, muud sotsiaalmajanduslikud 
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näitajad? 

• Kohtumine Kirderanniku Koostöökogu juhatusega 
Rafael ja Valdek kohtusid KIKO juhatusega 28.11, tutvustasid meie tegevust, jagasime 
materjale. Otsuse liitumise kohta teeb nende üldkoosolek. 

• Uus Erasmus+ projekt Prantsusmaa ja Serbiaga 
14.-17.11 osalesid Rafael, Triin ja Margit Pärtel LEADER France aastakongressil ning uue 
Erasmus+ projekti avakoosolekul. Projektis osalevad Prantsusmaa, Eesti ja Serbia, kes on 
LEADERi rakendamise erinevates faasides. Jagati kogemusi oma võrgustike toimimisest ja 
maaelupoliitika kujundamisest kolmes riigis. 

• LIFE projekti taotlus Energiakogukondade teemal  
16.11 esitati Hispaania partnerite poolt LIFE taotlus, milles osaleme partnerina (failid 
koosoleku kaustas). 

• Arukad külad - vastuskiri Maaeluministeeriumilt 
Meie kiri puudutas LEADER tegevusrühmadelt kinni peetud vahendite ümber tõstmise 
võimalust Arukate külade arenguprogrammi jätkamiseks, vastus oli eitav - neid vahendeid 
saavad kasutada ainult tegevusrühmad. Kasutamata vahendite kohta koostatakse analüüs 
2023. a. algul ja seejärel otsustatakse nende kasutamine. 

P 2. Koostöölepe Kodukandi seltsiliste projektiga.

Kodukandilt on tulnud ettepanek koostööleppe sõlmimiseks, mis ei ole seotud rahaliste kohustustega. 
Selle sisu on peamiselt kommunikatsioon ja info jagamine oma võrgustikele ja võimalusel siis ka 
osalemine teineteise sündmustel või arendustegevustes, mis teemaga seondub. Kuna tekkis mitmeid 
küsimusi projekti tuleviku kohta ja samal teemal toimub lähiajal kohtumine Saaremaal, otsustati 
koostööleppe allkirjastamine hetkel edasi lükata. 

P 3. Maal elamise päeva jätkamine.

Järgmisel nädalal toimub Maal Elamise päeva juhtkomisjoni tagasiside seminar, kus tuleb teha otsus 
päevaga jätkamise kohta. MESile on vahearuanne esitatud, lõpparuanne rahastajatele valmib aasta 
lõpuks. Põhimõtteliselt oleme valmis jätkama juhtpartnerina, kui ei tule teisi ettepanekuid. Projekti 
juhtpartneriks olemine tõi kaasa täiendavaid tööülesandeid raamatupidajale. 

Otsus: Maksta Positiivne Tulem OÜle seoses Maal Elamise päeva projekti 2022.a. raamatupidamisega 
tekkinud täiendavate tööülesannetega 600 eurot (sisaldab käibemaksu). 

P 4. Üldkoosoleku aeg ja koht.

Liikmed sooviksid kahepäevast üritust koos koolituse ja kogemustevahetusega. Eriti oodatakse 
sotsiaalfondi projektide ja voorude korraldamise infot. 

Otsus: korraldada ELL üldkoosolek koos koolitusega 14.-15. veebruaril 2023. 
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