LÕUNA – JÄRVAMAA KOOSTÖÖKOGU
Juhatuse koosoleku protokoll nr 5/22

Venevere Puhkeküla, Venevere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa

07.09.2022.a.

Ühingu ärinimi: Lõuna-Järvamaa Koostöökogu
Ühingu registrikood: 80235361
Ühingu asukoht: Paide 6, Türi linn, Türi vald, Järvamaa
Koosolek algas kell 14.00, lõppes kell 17.00
Koosolekust võttis osa 11-st 8 juhatuse liiget
Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:
Juhatuse liikme nimi
Triin Tippi
Anu Zinovjev
Imre Heinsaar
Tiina Lohur
Pipi-Liis Siemann
Koit Teder
Aina Lee
Anneli Siimussaar

Sektor, mida esindatakse
KOVi esindaja
Ettevõtjate esindaja
Ettevõtjate esindaja
MTÜ-de esindaja
MTÜ-de esindaja
MTÜ-de esindaja
MTÜ-de esindaja
MTÜ-de esindaja

Lisaks osalesid koosolekul tegevjuht Riina Trumm ja konsultant-raamatupidaja Ester Velliste.
Vastavalt Lõuna-Järvamaa Koostöökogu põhikirja punktile 6.4 ja 6.5 on Ühingu juhatuse
koosolek otsustusvõimeline.
Koosoleku juhatajaks valiti Pipi-Liis Siemann ja protokollijaks Ester Velliste.
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1. Olulised infod
➢ Tegevjuht Riina Trumm edastab LEADER suveseminaril kuuldud infot uue
programmperioodi kohta. Uue perioodi määrus kinnitatakse praeguse prognoosi
kohaselt järgmise aasta veebruaris, märtsi lõpuks peavad strateegiad valmis olema.
Ministeeriumi esindajad lubasid igasuguste muudatuste kohta infot jagada jooksvalt,
hoida tegevusrühmi kõigega kursis ning kõik muudatused LEADER Liiduga läbi
arutada. Uuel perioodil on olulised muudatused tulemas projektide aruandluse osas.
Projektide elluviimist hakatakse hindama saavutatud tulemusmõõdikute alusel,
kuludokumente enam maksetaotlustega esitama ei pea.
➢ Koostöökogu töötajate jaoks on lõppenud suvi tegus ja töine olnud. Lisaks paljudele
toimunud üritustele on lõppeva perioodi kohta läbi viidud mitmed uuringud ja
valminud on mitmed analüüsid. Osad koostasime ise, käsunduslepinguga otsime sisse
Tiina Lippantilt kogukonna meetmete analüüsi ja Siiri Venelt ettevõtluse meetmete
analüüsi. Kõik valminud analüüsid on leitavad Koostöökogu kodulehelt.
➢ Meie LEADER spetsialist Marianne Kersna esitas 2-nädalase etteteatamise tähtajaga
avalduse töölepingu lõpetamiseks. Tema viimane tööpäev ning töölepingu lõpetamise
kuupäev on 05.09.2022.a. Tegevtöötajad on seda meelt, et uue töötaja otsinguks enam
konkursi välja ei kuulutata. Eelistame pigem pakkumise tegemist mõnele piirkonnas
teadaolevatele sobivale kandidaadile. Tõenäoliselt oleks parim variant, kui uus töötaja
omaks teadmisi ka sotsiaalvaldkonnas.
➢ Koostöökogu teenis augustikuus renditulu 701 eurot, rentides nädal aega kontoriruume
Margus Leesmaale kuuluvale firmale MK Kardikeskus OÜ.

2. LJKK ühisstrateegia koostamise tegevuskava muutmine
Tegevjuht Riina Trumm tutvustab perioodi 2023-2027 ühisstrateegia koostamise tegevuskava
täitmist ning esitab koos põhjendustega ettepanekud tegevuskavasse planeeritavate
muudatuste osas. Viie tegevuse juures on põhjust muuta eeldatavat toimumise aega, ühe
tegevuse juures tulemusnäitajat.
- kontoritehnika soetamise uus aeg: märts 2022 – märts 2023
- sidusrühmade võimestamise ning nendega konsultatsioonide pidamise uus aeg: mai –
oktoober 2022
- Arukate külade projektis osalevasse piirkond toimuva õppekäigu tulemus: toimunud
on õppereis ca 20-le osalejale
- Sidusrühmaga konsultatsiooni pidamise (üldkoosoleku korraldamise) uus aeg:
oktoober 2022
- Strateegia I osa kirjutamine uus aeg: oktoober 2022
- Strateegiaseminaride korraldamise uus aeg: september – detsember 2022
ETTEPANEK: kinnitada muudetud LJKK ühisstrateegia koostamise tegevuskava vastavalt
protokolli lisale 1.
HÄÄLETAMINE: Poolt: 8
Vastu: 0
OTSUSTATI: kinnitada muudetud LJKK ühisstrateegia koostamise tegevuskava
vastavalt protokolli lisale 1.

3. Muudatused liikmeskonnas
Oisu Kultuuri ja Arengu Selts ning FIE Eve Okas on esitanud avalduse liikmeks astumise
kohta ning MTÜ Särevere Mõisarahva Selts on esitanud avalduse liikmest väljaastumise
kohta.

ETTEPANEK: vastu võtta esitatud avalduste alusel Lõuna-Järvamaa Koostöökogu liikmeks
Oisu Kultuuri ja Arengu Selts ning FIE Eve Okas, arvata liikmeskonnast välja MTÜ Särevere
Mõisarahva Selts.
HÄÄLETAMINE: Poolt: 8
Vastu: 0
OTSUSTATI: vastu võtta esitatud avalduste alusel Lõuna-Järvamaa Koostöökogu
liikmeks Oisu Kultuuri ja Arengu Selts ning FIE Eve Okas, arvata liikmeskonnast välja
MTÜ Särevere Mõisarahva Selts.

4. Liikmemaksude arutelu
Tegevjuht Riina Trumm teeb ettepaneku viia liikmemaksude tõstmise teema sel sügisel
üldkoosoleku ette. Praegused liikmemaksumäärad kehtivad meil juba 2015. aastast.
Mõnevõrra kõrgemad maksud võiksid kehtima hakata 2023. aasta algusest. Türi
Vallavalitsuse ja Järva Vallavalitsuse kontaktisikuid on muutuse suurusest teavitatud.
ETTEPANEK: esitada üldkoosolekule ettepanek kinnitada liikmemaksude suurusteks:
Ettevõtte vorm
Liikmemaksu suurus aastas alates 01.01.2023
MTÜ, SA
30,00
FIE
40,00
OÜ, AS
60,00
KOV
1 euro elaniku kohta rahvastikuregistri andmete järgi kohalikus
omavalitsuses jooksva aasta alguse seisuga
HÄÄLETAMINE: Poolt: 8
Vastu: 0
OTSUSTATI: esitada üldkoosolekule ettepanek kinnitada liikmemaksude suurusteks:
Ettevõtte vorm
Liikmemaksu suurus aastas alates 01.01.2023
MTÜ, SA
30,00
FIE
40,00
OÜ, AS
60,00
KOV
1 euro elaniku kohta rahvastikuregistri andmete järgi kohalikus
omavalitsuses jooksva aasta alguse seisuga

5. Rakenduskava 2023
Tegevjuht Riina Trumm tutvustab 2023.aastaks planeeritud rahasummasid.
ETTEPANEK: esitada üldkoosolekule kinnitamiseks LJKK 2023.a. rakenduskava:
Kohaliku tegevusgrupi toetus
Kulu liik
Jooksvad kulud
Tegevuspiirkonna elavdamise
kulud
Kohaliku tegevusgrupi toetus
kokku

Taotletav
toetussumma
92 079,13
22 000,00
114 079,13

Strateegia meetmete rakendamise toetus
Taotletav
Strateegia meetme nimetus
toetussumma

Projektitaotluste vastuvõtuaeg

Meede 3 "Rahvusvaheline ja
siseriiklik koostöö"
Strateegia meetmete rakendamise
eelarve kokku
2023.a. rakenduskava kokku

16 444,39

2023 jooksvalt avatud

16 444,39
130 523,52

HÄÄLETAMINE: Poolt: 8
Vastu: 0
OTSUSTATI: kinnitada LJKK 2023.a. rakenduskava järgmiselt:
Kohaliku tegevusgrupi toetus
Kulu liik
Taotletav
toetussumma
Jooksvad kulud
92 079,13
Tegevuspiirkonna elavdamise
22 000,00
kulud
Kohaliku tegevusgrupi toetus
114 079,13
kokku
Strateegia meetmete rakendamise toetus
Taotletav
Strateegia meetme nimetus
Projektitaotluste vastuvõtuaeg
toetussumma
Meede 3 "Rahvusvaheline ja
16 444,39
2023 jooksvalt avatud
siseriiklik koostöö"
Strateegia meetmete
16 444,39
rakendamise eelarve kokku
2023.a. rakenduskava kokku
130 523,52

6. Üldkoosoleku aeg ja päevakava
ETTEPANEK: kokku kutsuda Lõuna-Järvamaa koostöökogu üldkoosolek
11. oktoobril 2022.a. Imavere rahvamaja saalis järgneva päevakorraga:
1. Rakenduskava 2023 kinnitamine
2. Liikmemaksud alates 01.01.2023
3. Strateegia 2023-2027 koostamisega seotud tegevused ja tulemused
4. Strateegia 2023-2027 kavandi tutvustus
HÄÄLETAMINE: Poolt: 8
Vastu: 0
OTSUSTATI: kokku kutsuda Lõuna-Järvamaa koostöökogu üldkoosolek
11. oktoobril 2022.a. Imavere rahvamaja saalis järgneva päevakorraga:
1. Rakenduskava 2023 kinnitamine
2. Liikmemaksud alates 01.01.2023
3. Strateegia 2023-2027 koostamisega seotud tegevused ja tulemused
4. Strateegia 2023-2027 kavandi tutvustus

7. Projektide elluviimisest laekuvate jääkide kasutamine
Tegevjuht Riina Trumm annab teada, et meie piirkonnas ellu viimist või lõpetamist vajavaid
LEADER projekte on praeguseks veel 19, nende hulgas mõningad alles ootavad PRIAlt

rahastusotsust. Suure tõenäosusega tekivad projektide elluviimisel mingid rahalised jäägid,
mis laekuvad tagasi Koostöökogu eelarvesse. Kasutada saame seda vabanevat raha ainult oma
projektideks.
Selle perioodi viimane koostööprojektide esitamise tähtaeg on 31.12.2022, st juba käesoleva
aasta lõpus.
Kõigi teiste projektide viimane esitamise tähtaeg on LEADER määruse järgi 30.06.2024,
kusjuures projektide lõpetamise (viimase maksetaotluse esitamise) tähtaeg on pool aastat
hiljem - 31.12.2024.
Kuna ühisprojekt peab olema vähemalt 1-aastase tegevuskavaga, oleks mõistlik arvestada, et
viimane aeg ühisprojekti esitamiseks on 2023. aasta novembri lõpp. Siis jõuab aastase
tegevuskavaga projekti ellu viia ning ka aruandluse 2023. aasta detsembri lõpuks veel ära
esitada.
ETTEPANEK: LJKK esitab ühisprojekti 2023. aasta viimases veerandis, et ära kasutada
võimalikult palju projektide elluviimisel tekkivatest jääkidest.
HÄÄLETAMINE: Poolt: 8
Vastu: 0
OTSUSTATI: LJKK esitab ühisprojekti 2023. aasta viimases veerandis, et ära kasutada
võimalikult palju projektide elluviimisel tekkivatest jääkidest.

8. Lõppeva perioodi strateegia elluviimise hindamine
Tegevjuht Riina Trumm andis põhjaliku ülevaate lõppeva perioodi strateegia elluviimise
numbrilistest näitajatest – projektitaotluste arvud meetmete kaupa, rahastatud projektitaotluste
abikõlblikud maksumused ning toetuste koondsummad meetmete kaupa, LEADER
toetussummade jaotus piirkonniti ning toetuse suurus piirkonna ühe elaniku kohta.
Üheskoos võrreldi planeeritud seirenäitajaid ning saavutatud tulemusi. Leiti, et tulemustega
võib suhteliselt rahule jääda, paljud näitajad olid vägagi head. Toetatud projektide arv oli
planeeritust väiksem (160 asemel 138), kuid sellist arvu ongi üsna raske prognoosida, kui ei
ole teada, missugustes mahtudes projekte esitada plaanitakse. Uusi toimivaid
kogukonnateenuseid ei tulnudki ning rahvusvahelisi koostööprojekte samuti mitte. Eks need
ole uue perioodi strateegia koostamisel arutelude kohad. Oluliselt suuremad numbrid saavutati
erinevate ühisürituste ning neis osalenud inimeste hulga osas.
Tegevjuht tegi kokkuvõtted ka strateegia elluviimise mõjude hindamise analüüsidest. Üldised
järeldused olid järgmised:
✓ Nii elukeskkonna (+ kogukonna) kui ettevõtluse meetmed täitsid oma eesmärgi.
✓ LEADER toetustest ollakse üldiselt teadlikud, kuid taotlemise võtavad ette siiski need,
kelle jaoks toetuse saamine oluline on, kes ei karda läbi teha taotlemise protsessi ning
kellel selleks ka aega ja oskusi on.
✓ Kui taotlus esitatud ning positiivne otsus käes, siis projekti elluviimine on juba
oluliselt lihtsam. LJKK tegevmeeskonna näol on taotlejatele personaalne tugi igati
olemas, kuid olulised on endiselt ka infopäevad ja koolitused.
✓ Piirkonna peamisteks vajadusteks on olnud ning on ka edaspidi investeeringud
seadmetesse ja hoonetesse, mittetulundusühingute puhul hinnatakse kõrgelt ka
vajadust toetada erinevaid pehmeid tegevusi ning sündmuste korraldamist.
✓ Kuigi paljudel juhtudel märgitakse, et investeering oleks tehtud või tehakse ka ilma
LEADER toetuseta, näitab see siiski seda, et projektidesse kirja pandud vajadused on
taotlejate jaoks tõesti olulised olnud.

✓ Vaatamata suhteliselt väikestele toetussummadele on LEADER toetuste mõju nii
üksikutele ettevõtetele (ühingutele) kui piirkonnale tervikuna vägagi suur.
Juhatuse liikmed arutlesid üsnagi põhjalikult selle üle, kas saata veel ka septembris laiali
täiendavaid mõju hindamise küsitlusankeete, lihtsalt selleks et vastuste hulka suurendada.
Praegused 20+23 vastusankeeti ei pruugi väga tõest pilti anda. Lõpuks jõuti seisukohale, et
ega sealt kokkuvõttes oluliselt teistsuguseid tulemusi tulla ei saa. Seega polegi vastajate arvu
suurendamine esmatähtis.
Soovitused-ettepanekud:
1) koostada strateegia elluviimisest ülevaatlik kokkuvõte ka kohalikus meedias
(vallalehtedes) ning veebilehtedel avaldamiseks.
2) korraldada perioodi lõpetamise puhul kena tänuüritus ka liikmetele (võimalusel juba
selle aasta novembris).

Pipi-Liis Siemann
Koosoleku juhataja
/digiallkiri/

Ester Velliste
Protokollija
/digiallkiri/

