
  

 

ÜLDKOOSOLEK 2/2018 
PROTOKOLL 

Koosoleku kuupäev: 13.12.2018

Aeg: 14.10 - 16.20

Toimumise koht: Pärnu

Koosolekut juhatas: Valdek Haugas  
Protokollis: Ede Teinbas 

Osalejad: Arenduskoda, Hiidlaste Koostöökogu, Järva Arengu Partnerid, Jõgevamaa Koostöökoda, 
Kodukant Läänemaa, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Piiriveere Liider, 
Põhja-Harju Koostöökogu, Põlvamaa Partnerluskogu (volitusega), Pärnu Lahe Partnerluskogu, 
Raplamaa Partnerluskogu, Tartumaa Arendusselts, Saarte Koostöökogu, Valgamaa Partnerluskogu, 
Virumaa Koostöökogu, Võrtsjärve Ühendus 
Puudusid: Nelja Valla Kogu, PAIK, Võrumaa Partnerluskogu 
Registreerimisleht osalejate nimekirjaga lisatud protokollile (Lisa 5). 

Päevakord: 

1. 2018. a. tegevus- ja finantsaruanne 
2. Rahuoluküsitluse tulemused 
3. Juhatuse liikmete valimise korra kinnitamine 
4. 2019. a. liikmemaksu, tegevuskava ja eelarve kinnitamine 
5. Täiendavate juhatuse liikmete valimised 
6. Teated ja kohapeal algatatud teemad. 

Üldkoosolek kinnitas päevakorra ning koosoleku juhataja ja protokollija.
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Eesti Leader Liidu üldkoosolek otsustas:

1. Võtta teadmiseks 2018. a. tegevus- ja finantsaruanne

Ettekandja: Valdek Haugas, juhatuse esimees  
Kaasettekandja: Triin Kallas, tegevjuht 

Juhatuse ja töörühmade koosolekute protokollid on kodulehel kõigile kättesaadavad. Juhatusel oli 
8 koosolekut aastal 2018. 
Töörühmadest oli aktiivseim multifondide töörühm, 6 koosolekut.  Peamiseks tulemuseks ühiste 
kavatsuste kokkulepe koos Kodukandi ja EPKK-ga, mis kirjutati alla 5.12.2018.  
Määruse ja õigusloome töörühm on töötanud peamiselt meilitsi, teinud kaks korda ettepanekuid 
määruse muudatustesse. Protsesside töörühm on välja töötanud juhatuse valimise korra.  
Korraldatud arvukalt sündmuseid, nt kogukonnameetodi seminarid arvamusfestivali arutelu, 
piirkondlikud seminarid. osaletud töörühmades, nt PõKa jt.  
Meediakajastusi on pigem vähe. Kommunikatsiooni töörühm on töötanud pigem alla oma 
võimete. 
Seoses plaanide muutmisega jäi tegemata Kingitus Eesti 100, Mallorca õppereis, ELL 
tunnusmeloodia. 

Küsiti 6 tegevusgrupi kohta, kes ei ole Liiduga ühinenud. Rafael Milerman ja Valdek Haugas 
(laienemise töörühm) andsid infot, et tegelevad pidevalt mitteliikmetega suhtlemisega, aga neid 
veenda on keeruline. Kõigile saadeti oktoobris ametlik kiri liitumiskutse ja ühiste kavatsuste 
koostööleppe materjalidega, vastuseid ei tulnud. Liitunud on aasta jooksul kaks tegevusgruppi. 
Hiiumaa esindaja kinnitas, et ühiste kavatsuste kokkulepe tõstis nende veendumust, et liitu 
kuulumine on õige. 

Eelarves on jääk, mis jääb reservi järgmisel aastal kasutamiseks. 
Silva Anspali ettepanek on, et  tasustada juhatuse esimehe tööd 1000 euroga ning näha järgmisel 
aastal ette teatav tasu juhatuse esimehele. Ettepanek leiab toetust mitmelt koosolekul osalejalt. 
Aivar Viidik: kui tahetakse ELL-st teha tugev lobbyorganisatsioon, siis peame olema valmis 
sellesse ka panustama.  
Otsus: selle küsimuse juurde tullakse tagasi 4. päevakorrapunktis. 

Triin Kallas kandis ette ka Kristiina Tammetsi ülevaate oma siseriiklikest ja rahvusvahelistest 
tegevustest ELARDi asepresidenina. 

Jako Jaagu: Kas Kristiina koormus ei ole liiga suur? Ülesandeid on liiga palju ja liikmed ei näe, 
mis on tulemus. Ta teeb palju, aga tegevusgruppide tasandile ei jõua info.   

Dokumendid 
Lisa 1.1 Tegevus- ja finantsaruanne 2018 
Lisa 1.2 Ülevaade ELARDi asepresidendi tegevustest 2018
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2. Võtta teadmiseks rahuoluküsitluse tulemused

Ettekandja: Triin Kallas, tegevjuht 

Rahulolu-uuring viidi läbi anonüümse veebiküsitluse vormis novembris 2018. Vastajaid oli 14, 
peamiselt tegevjuhid. Kõige paremat infot probleemide kohta, mille lahendamisel ELL võiks 
abiks olla, saime avatud küsimustest, samuti oli isegi üllatavalt suur huvi koolituste vastu.  
Ettepanekuid võtame arvesse järgmise aasta tegevuste planeerimisel.  
Vastuste kokkuvõte vt Lisa 2. 
Heiki Vuntuse kommentaar: Küsitlused ei pea olema anonüümsed, me saame oma muredest 
vabalt ja avalikult rääkida.

3. Kinnitada juhatuse liikmete valimise kord

Ettekandja: Silva Anspal, juhatuse liige ja protsesside töörühma juht 

Silva tutvustas ettevalmistatud dokumenti (Lisa 3). 

Otsuse poolt hääletasid kõik üldkoosoleku liikmed (17), erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.

4. Kinnitada 2019. a. liikmemaksu suurus, tegevuskava ja eelarve 

Ettekandja: Triin Kallas, tegevjuht, ja Silva Anspal, juhatuse liige 

Suvisel üldkoosolekul oli juttu liikmemaksu tõstmisest 0,1%ni tegevusgrupi eelarvest, aga kuna ei 
tehtud otsust, siis jääb see selliseks nagu seni ehk 0,092 % + ELARD asepresidentuuri kulude 
katmine 250€.  Oluliselt on tõusnud juhatuse liikmete sõidu- ja lähetuskulud, et juhatuse liikmed 
ei peaks koormama oma kodutegevusgruppe. Vähendatud õigusabikulude rida, kuna 2018 jäi see 
summa kasutamata ning on reservis. Ei ole olnud kohtuasju ja see on ka eesmärgiks, et saaks  
probleeme lahendada jooksvalt ja ennetada. Koolituste korraldamiseks kavas taotleda 
lisarahastust KÜSKist, Norra finantsmehhanismist vm avanevatest programmidest. 

Tegevuskava koosneb kahest osast, esimene on rahastatud liikmemaksude baasilt ja teine saab 
võimalikuks lisarahastuse leidmisel. Plaanis on läbirääkimised ministeeriumi ja 
maaeluvõrgustiga, et saaks ressursse paremini kasutada. 

Riina Trumm: meil oli 1. punktis juttu juhatuse liikmete tasustamisest ja eelarve muutmisest.  
Valdek Haugas: Kuna tegevusgruppide eelarved on juba valmis, siis ei ole võimalik liikmemaksu 
enam tõsta ega eelarvet suurendada. See soov peab tulema liikmetelt. Rafael Milerman: Kui me 
tahame teise töökoha loomist, siis peab iga tegevusgrupi liikmemaks tõusma vähemalt 
kolmandiku võrra. Aivar Viidik: Kas lisarahastust ei saaks MeMist (analoogia MAK 
võrgustikuga, mida otse rahastab MKM)? 
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Lisad: 
1.1 Tegevus- ja finantsaruanne 2018 
1.2 Ülevaade ELARDi asepresidendi tegevustest 2018  
2. Rahuloluküsitluse vastuste kokkuvõte 
3. Juhatuse liikmete valimise kord 
4.1 Liikmemaks 2019 
4.2 Tegevuskava 2019 
4.3 Eelarve 2019 
5. Osalejate nimekiri 
6. Põlvamaa Partnerluskogu volitus 

Silva Anspali ettepanek: 30. märtsiks 2019 peab iga tegevusgrupp andma teada, kas ja kui palju 
saavad liikmemaksu juurde tasuda.  
Merle Mäesalu: Kuna see aasta on kriitilise tähtsusega lisaressursiks, et teha multifondide 
teemalist lobby. Ettepanek üheks aastaks eraldada summa täiendava inimese palkamiseks. 
Valdek Haugas: Juhatus töötab jaanuaris välja plaani ja teeb üldkoosolekule ettepaneku üheks 
aastaks  sihtotstarbelise eraldise eraldamiseks.   

Otsuse poolt hääletasid kõik üldkoosoleku liikmed (17), erapooletuid ega vastuhääli ei olnud. 

Kinnitatud dokumendid lisas: 
4.1 Liikmemaks 2019 
4.2 Tegevuskava 2019 
4.3 Eelarve 2019

5. Valida juhatusse 2 täiendavat liiget: Endla Mitt ja Jüri Saar

Kandidaatide esitamine. Enne koosoleku algust on esitatud üks kandidaat Piirivere Liidri poolt – 
Endla Mitt. Endla Mitt tutvustas ennast ja oma kogemusi.  

Terje Aus pakub kandidaadiks Jüri Saare Saarte Koostöökogust. Jüri kohal ei viibi, ent on andnud 
suusõnalise nõusoleku kandideerimiseks.  

Valimiskomisjoni valitakse Riina Trumm, Heiki Vuntus ja Heiki Hõimoja. 

Valimiskomisjoni otsus: Välja jagati ja tagastati 17 hääletussedelit.  
Tulemus: Jüri Saar 17 häält, Endla Mitt 16 häält. Mõlemad kandidaadid osutusid valituks.  

Otsuse poolt hääletasid kõik üldkoosoleku liikmed (17), erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.
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