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1. Tegevjuhi ettekanne ühingu majandus ja muudest tegevuste  
2. küsimused  

1. tegevjuhi ettekande kuulamine majandustegevusest 
Margus Medell : Annab ülevaate ühingu raamatupidamisest, finantsvoogudest, kohustustest 
kolmandate isikute ees ning liikmemaksu võlgade kohta.  
Toomas Schmidt: Kuidas on lood võlglastega?  
 Margus Medell: Võlglasi on eelmise aasta seisuga 3 ning võlasumma on 75 eurot.          
Toomas Schmidt: Kas ühingule ollakse veel midagi võlgu või on ühing võlgu?  
Margus Medell: Ühingul on praegu kohustus 10 000 eurot Maaelu Edendamise Sihtasutuse 
ees, laenu oli vaja selleks, et tagada ühingu tomimine. Majandusaasta aruandes on meil 
märkimisväärne nõue PRIA vastu. See on tingitud sellest, et alates 2015 aasta 1. juulist oleme 
niiöelda omavahenditest finantseerimise peal, ning riikliku rahastust meil ei ole      
Toomas Schmidt: Kuidas üldse ühingu rahaline tulevik välja näeb? 
Margus Medell: Hetkel on oluline, et ministeerium saaks meie strateegia ära hinnatud, suure 
tõenäosusega saab see toimuma märtsi esimeses pooles, seejärel saame üldkoosolekul 
kinnitada oma rakenduskava ning küsida PRIAlt tagasi need summad mida oleme kulutanud 
alates 2015 aasta 1.juulist, kui need on laekunud siis õiendame kohe ka kõik võlad MESi ees.  
 Toomas Schmidt: Kui suured on intressikulud laenu teenindamiseks?   
Margus Medell: lepingu järgi 239.75 eurot, leping kehtib kuni 31.juulini. 
Taavi Suitsberg: kui palju on tuleval perioodil üldse ühingul halduskulusid? 
Margus Medell: Arvan, et küll ja veel, ühtekokku on meie halduskulud 15% kogu fondi 
mahust. Eelmisel perioodil kasutasime märkimisväärse osa  haldusvahenditest õppereiside 
peale, uuel perioodil on õppereisid viidud koostöö meetme alla, sestap on halduskulusid 
vägagi piisavalt.  
Toomas Schmidt: Arvan, et ühingu rahaga on hoolsalt ringi käidud ja midagi ette heita ei ole.    
Revisjonikomisjoni seisukoht ühingu vahendite kasutamise kohta 
Ühingu raamatupidamine on hästi ja nõuetekohaselt korraldatud. Vahendite kasutamine on 
põhjendatud ja läbipaistev.         
 
 
 
 



2.tegevjuhi ettekande kuulamine ühingu tegevusest 
Margus Medell: Annab ülevaate ühingu tegevusest ja töökorraldusest tegevusaasta jooksul.  
Toomas Schmidt: Millised on 2016 aasta põhised tegevused  
Margus Medell: Selle aasta põhilisteks tegevusteks võiks olla vähemalt ühe taotlusvooru 
korraldamine. Lisaks sellele igapäevased tegevused.            
Taavi Suitsberg: Milliseid otsuseid peab ühing veel sellel kevadel tegema? 
Margus Medell: Kindlasti tuleb meil kinnitada projektide ja halduskulude rakenduskava, 
sellega hakkame tegelema niipea kui ministeerium on kinnitanud meie strateegia.   
Toomas Schmidt:  Kuidas on kavandatud projektitaotluste vastuvõtt? 
Margus Medell: Hetkel on seda pisut raske ennustada. Loodan, et strateegia hinnatakse ja 
kinnitatakse vähemalt märtsi kuu jooksul, seejärel tuleb kokku kutsuda üldkoosolek ja 
kinnitada rakenduskava. Rakenduskava menetlemine PRIAs võtab ka kindlasti oma aja, 
seejärel saame välja kuulutada taotlusvoorud ning ka siin on oma ajalised piirangud. Seega 
arvan ma, et kõik toimingud saab lõpetada kuskil hiliskevadel, kuid siis on juba suvi ning 
meie sihtgrupp on ametis muude toimetamistega, seega tekib küsimus kas on mõtet teha 
keevadist taotlusvooru.       
Taavi Suitsberg: Millal need asjad võivad selguda? 
Margus Medell: Ma ei julge seda ennustada, vaatame kuidas asjad edenevad ning juhatus 
saab jooksvalt taotlusvooru osas otsuseid teha.  
Revisjonikomisjoni seisukoht ühingu üldise tegevuse kohta 
Seltsi igapäevane juhtimine on läbi mõeldud ja vastab headele tavadele,  vahendeid 
kasutatakse otstarbekalt. Seltsi dokumentatsioon on korrektselt vormistatud ning igal asjasse 
puutuval isikul on ühingu dokumentige võimalik tutvuda. Püstitatud tegevuskavasid 
täidetakse. 
 Revisjonikomisjoni otsus 
Olles tutvunud ühingu raamatupidamise ja muude dokumentidega ning olles ära kuulanud 
ühingu tegevjuhi selgitused, teeb revisjonikomisjon ühingu üldkogule ettepaneku kinnitada 
ühingu aastaaruanne esitatud kujul.     
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