LÕUNA – JÄRVAMAA KOOSTÖÖKOGU
Üldkoosoleku protokoll nr 02/22

Imavere rahvamajas, Imavere külas, Järva vallas

11. oktoober 2022.a.

Koosolek algas kell 15.00, lõppes kell 17.00
Koosolekust võttis osa 22 liiget, lisaks osalesid tegevjuht Riina Trumm ja konsultantraamatupidaja Ester Velliste.
Koosolekut juhatas: Pipi-Liis Siemann
Koosolekut protokollis: Ester Velliste
PÄEVAKORD:
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
5. Tutvumine Imavere kooliga, sh nende elluviidud LEADER projektiga
ETTEPANEK: kinnitada koosoleku juhatajaks Pipi-Liis Siemann
HÄÄLETAMINE: Poolt: 22
Vastu: 0
OTSUSTATI: kinnitada koosoleku juhatajaks Pipi-Liis Siemann
ETTEPANEK: kinnitada koosoleku protokollijaks Ester Velliste
HÄÄLETAMINE: Poolt: 22
Vastu: 0
OTSUSTATI: kinnitada koosoleku protokollijaks Ester Velliste

1. Rakenduskava 2023 kinnitamine
Tegevjuht Riina Trumm tutvustab 2023.aastaks planeeritud rakenduskava.
ETTEPANEK: 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 rakendamise
eelarve kokku
2023.a. rakenduskava kokku

16 444,39
130 523,52

HÄÄLETAMINE: Poolt: 22
Vastu: 0
OTSUSTATI: kinnitada LJKK 2023.a. rakenduskava järgmiselt:
Kohaliku tegevusgrupi toetus
Kulu liik

Taotletav
toetussumma
92 079,13

Jooksvad kulud
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

2. Liikmemaksud alates 01.01.2023
Tegevjuht Riina Trumm annab teada, et praegused liikmemaksu määrad kehtivad meil juba
2015. aastast. MTÜ-d ja SA-d maksavad aastas liikmemaksu 20 eurot, FIE-d, OÜ-d ja AS-d
40 eurot ja KOV-ide liikmemaksu suurus aastas on 0,55 eur/1 in. kohta. Liikmemaksudega
seonduvat on juhatuses varemgi arutatud, kuid viimasel juhatuse koosolekul septembri
alguses taaskord maksumäärasid üle vaadates otsustati teha üldkoosolekule ettepanek tõsta
liikmemaksude suurust alates 01.01.2023.a.
ETTEPANEK: kinnitada Lõuna-Järvamaa koostöökogu liikmemaksud alates 01.01.2023.a.:
Ettevõtte vorm
Liikmemaksu suurus aastas
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: 22
Vastu: 0
OTSUSTATI: kinnitada Lõuna-Järvamaa koostöökogu
01.01.2023.a:
Ettevõtte vorm
MTÜ, SA

Liikmemaksu suurus aastas
30,00

liikmemaksud

alates

FIE
OÜ, AS
KOV

40,00
60,00
1 euro elaniku kohta rahvastikuregistri andmete järgi kohalikus
omavalitsuses jooksva aasta alguse seisuga

3. Strateegia 2023-2027 koostamisega seotud tegevused ja tulemused
Tegevjuht Riina Trumm annab ülevaate ühisstrateegia koostamisega seotud üritustest, läbi
viidud küsitlustest ja analüüsidest.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Märts - avalikkuse teavitamiseks Türi kogukonnamajas toimunud kogukonnakohvik
Märts/aprill - kogukondade võimestamise eesmärgil 2 supervisiooni Türi valla külade
esindajatele
Mai/juuni/august – 5 mõttetalgut/ideekorjet külades – Imavere, Laupa, Väätsa, Oisu,
Taikse (mõttetalguid juhtis Anneli Kana)
August – piirkonna mainekujunduse töörühma kokkusaamine
August – külakogukondade võimestamise eesmärgil õppereis Valgamaale Otepää
piirkonna arukatesse küladesse
August – Ettevõtjate suveseminar Metsajõel
Sept – sotsiaalvaldkonna konverents-seminar Türi kultuurikeskuses
Sept – juhatuse koosolek Veneveres
Sept – 2-päevane strateegiaseminar Pärnus (seminari juhtis Martin Bristol)
Mai-juuni-juuli 2022 elanikele suunatud küsitlus Lõuna-Järvamaa elukeskkonna ning
vaba aja tegevusvõimaluste kohta (102 vastust)
Mai-juuni-juuli ettevõtjatele suunatud küsitlus LJKK LEADER ettevõtlusmeetmete
mõju hindamiseks (23 vastust)
Mai-juuni-juuli MTÜ-dele suunatud küsitlus kogukonna ja elukeskkonna meetmete
mõju hindamiseks (20 vastust)
Analüüs: Strateegiliste eesmärkide täitmine ja tulemuste hindamine kogukonna ja
elukeskkonna meetmete osas
2015-2023 arengustrateegia ettevõtlusmeetmete analüüs
Tegevuspiirkonna elanikkonna analüüs
LJKK tegevuspiirkonna ettevõtete analüüs
Analüüs: 2016-2022 strateegiliste eesmärkide täitmine ning saavutatud tulemused
arvudes
Analüüs: Piirkonna arenguvajadused Lõuna-Järvamaa elanike pilgu läbi
LEADER toetuste mõju analüüs

Üldkoosolekul tehti kiire ülevaade mõnedest olulisematest tähelepanekutest. Kõik uuringudanalüüsid on täismahus avaldatud Koostöökogu kodulehel.
Lõppeva perioodi kokkuvõtted ja soovitused:
• Lõppeva perioodi meetmed on täitnud oma eesmärgi. Taotlemine on olnud aktiivne.
Kolmandik taotlustest jäi rahastuseta (68 projekti esitatud 206-st)
• 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.
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.

Uue perioodi väljakutsed:
• Kuidas kogukonnana tulla keerulistest olukordadest tervemana ja tugevamana välja?
• Leida võimalusi erinevate kogukonnateenuste välja töötamiseks ja pakkumiseks
(vajaduspõhine transporditeenus, erinevad teenused ratastel jne)
• Väärtustada taas- ja uuskasutamist (üldine tõusev trend)
• Leida kogukondadele turvalisi meetmeid ja võimalusi energiaprobleemide
lahendamiseks
• Õppida ja meelde tuletada oskusi, mis aitavad keerulistes olukordades ellu jääda, mis
on aidanud meie vanemat põlvkonda.
• Uue perioodi märksõnadeks saavad olema turvalisus, energia, koostöö, säästev areng
ning inimeste ja elukeskkonna valmisolek erinevates olukordades hakkama saada.

4. Strateegia 2023-2027 kavandi tutvustus
Tegevjuht Riina Trumm tutvustab valminud ühisstrateegia kavandit, mis sisaldab hetkel
järgmiseid peatükke:
• Sisukord
• Kohalik tegevusrühm
• Kohaliku arengu strateegiaga hõlmatud tegevuspiirkond
• Rahvastik
• Majanduskeskkond
• Lõppeva perioodi strateegiliste eesmärkide täitmine ja saavutatud tulemused
• SWOT analüüs
Arutelu käigus viidi SWOT analüüsi sisse mõned sõnastuse muudatused.

5. Tutvumine Imavere kooliga, sh nende elluviidud LEADER projektiga
Imavere Põhikooli direktor Tiina Lohur tutvustas üldkoosolekul osalejatele kooli ja LEADER
toetusega elluviidud projekti tegevusi.

Pipi-Liis Siemann
Koosoleku juhataja
(digitaalne allkiri)

Ester Velliste
Koosoleku protokollija
(digitaalne allkiri)

