ÜLDKOOSOLEK 1/2018
PROTOKOLL
Koosoleku kuupäev:

19.06.2018

Aeg:

10.30 - 13.00

Toimumise koht:

Albu, Järvamaa

Koosolekut juhatas: Valdek Haugas, alates 12.30 Rafael Milerman
Protokollis: Triin Kallas
Osalejad: Arenduskoda, Hiidlaste Koostöökogu, Järva Arengu Partnerid, Jõgevamaa Koostöökoda,
Kodukant Läänemaa, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Nelja Valla Kogu,
PAIK, Põhja-Harju Koostöökogu, Põlvamaa Partnerluskogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu, Saarte
Koostöökogu, Valgamaa Partnerluskogu, Virumaa Koostöökogu, Võrumaa Partnerluskogu (volitusega)
Puudusid: Raplamaa Partnerluskogu, Piiriveere Liider, Tartumaa Arendusselts, Võrtsjärve Ühendus
Registreerimisleht osalejate nimekirjaga lisatud protokollile (Lisa 1).
Päevakord:
1. 2018 esimese poolaasta tegevuskava täitmisest
2. 2017. majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni akti kinnitamine
3. 2018. a. eelarve muudatused
4. 2019. a. LINC ürituse ettevalmistused Pärnu Lahe Partnerluskogu, Kodukant Läänemaa, Rohelise
Jõemaa Koostöökogu ja Mulgimaa Arenduskoja koostöös
5. Teated ja kohapeal algatatud teemad.
Üldkoosolek kinnitas päevakorra Arno Kannikese ettepanekul muudetud järjekorras, tõstes esimeseks
päevakorrapunktiks 2017. a. majandusaasta aruande kinnitamise.
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Eesti Leader Liidu üldkoosolek otsustas:
1. Kinnitada 2017. majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni akt
Ettekandja: Silva Anspal, juhatuse liige
Kaasettekandja: Kerli Lambing, revisjonikomisjoni liige
Silva Anspal andis juhatuse nimel lühiülevaate majandusaasta aruandest (Lisa 2), Kerli Lambing
tutvustas revisjoni, mille viis 28.05.- 05.06.2018 läbi komisjon koosseisus Riina Trumm, Kerli Lambing
ja Jaak Vitsur (Lisa 3). Revisjonikomisjon leidis, et Eesti Leader Liit on tegutsenud heaperemehelikult
ega tuvastanud materiaalsete ja rahaliste vahendite kasutamise ebaotstarbekust ning mitte-sihipärasust.
Komisjon tegi ettepanekud
a) Muuta juhatuse ja üldkoosoleku protokollides märgitud ettepanekud edaspidistes dokumentides ja
tegevustes paremini jälgitavaks;
b) Vaadata üle töörühmade temaatikad ja analüüsida, kas töörühmi oleks võimalik liita;
c) Tegevusaruanndete koostamisel edaspidi keskenduda rohkem tulemuste kirjeldamisele.
Kinnitamise poolt hääletasid kõik üldkoosoleku liikmed (16), erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.

2. Kinnitada 2018. a. tegevuskava muudatused
Ettekandja: Valdek Haugas, juhatuse esimees
Valdek Haugas andis ülevaate 2018. a tegevuskava täitmisest esimesel poolaastal.
Olulisemad muutused eelmisel üldkoosolekul vastu võetud tegevuskavas:
a) Loobumine projektist “100 LEADER lugu”.
Aprillis 2018 algatas Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond projekti
„Kingime üheskoos Eestile 100 maaelu toetamise näidet!“, mille eesmärk on koguda Eesti maaelu
arengukava projekti- ja tegevusnäiteid ning nende kaudu näidata avalikkusele, mida maaelu toetuste abil
Eestis on ära tehtud. Maikuisel koosolekul jõudis juhatus seisukohale, et meil ei ole mõtet oma EV100
kingitusega seda projekti dubleerida, kuna idee on sama ja Maaeluvõrgustiku projekt saab hõlmata kõiki
tegevusgruppe. Seega otsustati oma 100 LEADER lugu projektist loobuda ning pöörata enam
tähelepanu igapäevasele suhtekorraldusele, sotsiaalpartnerite ja avalikkuse teavitamisele LEADERi
tegevustest.
b) Mallorca õppereisi asemel korraldada oktoobris 2018 õppereis Tšehhi või Rootsi, keskendudes nende
riikide kogemustele Kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodi rakendamisega, sh kohtumised
ametnike ja tegevusgruppidega.
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c) Lisaks tegevuskavas planeeritud esindustegevusele Maaeluministeeriumis ja PRIAs on Leader Liidu
esindajad korraldanud CLLD teemal kohtumisi Riigikogu maaelukomisjonis, Rahandusministeeriumis,
Põllumajandus-Kaubanduskojas, Külaliikumises Kodukant, Maakondlike arenduskeskuste võrgustikus
ning kalandusgruppide esndajatega. Sotsiaalpartnerite hulgast on uusi liikmeid kaasatud CLLD/
Multifondide töörühma ning ettevalmistamisel on ühiste kavatsuste kokkulepe Kogukonna juhitud
kohaliku arengu meetodi rakendamiseks; kavandatav allkirjastamine septembris 2018.
d) 2017. kavandatud tegevusgruppide rahulolu uuring on läbi viimata seoses tegevjuhi haigestumisega.
See tuleb korraldada 2018. a. teisel poolel, samuti on plaanis keskenduda tegevusgruppide juhatuste
arendamisele.
Aivar Niinemärgi ettepanek: lisada tegevuskavasse ELARDI asepresidentuuriga seotud tegevused.
Merle Mäesalu ettepanek: Kinnitada muudatustega tegevuskava, mitte võtta seda lihtsalt teadmiseks.
Otsuse poolt hääletasid kõik üldkoosoleku liikmed (16), erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.
3. Kinnitada Eesti Leader Liidu 2018. a. eelarve muudatused
Ettekandja: Triin Kallas, tegevjuht
Triin Kallas selgitas eelarves muudatuste tegemise tagamaid. Kõige suurem muutus on seotud eelarvesse
planeeritud Maaeluministeeriumi toetusega ELARDI asepresidentuuri tegevustele, mida ei eraldatud.
Sellega seoses vähenevad rahvusvahelise koostöö kulud 6500 euroni. Samas suurendatakse ürituste ja
koolituste korraldamise kulurida. Eelarve muudatuste fail lisatud protokollile (Lisa 3).
Infoks: järgmisel üldkoosolekul on kavas teha ettepanek ELL liikmemaksu 2019. a. tõsta 0,1%
tegevusgrupi eelarvest: palume sellega arvestada oma eelarvete ja rakenduskavade koostamisel.
Otsuse poolt hääletasid kõik üldkoosoleku liikmed (16), erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.
4. Võtta teadmiseks informatsioon 2019. a. LINC ürituse ettevalmistustest Pärnu Lahe
Partnerluskogu, Kodukant Läänemaa, Rohelise Jõemaa Koostöökogu ja Mulgimaa Arenduskoja
koostöös
Ettekandja: Mercedes Merimaa, Pärnu Lahe Partnerluskogu tegevjuht
Alates käesoleva aasta LINC üritusest kehtib registreerumise piirang 5 inimest tegevusgrupi kohta, kuni
300 osalejat saab täis. Eestlastele võiks olla huvitav lisapäev 13. septembril, kui on plaanis saarte
(Kihnu, Manija, Ruhnu) külastused, mida ei riski ilmaolude tõttu lisada põhiprogrammi. Juhatustele jt
VIPidele oma programm: saab ka kohtumisi riikide vahel korraldada, poliitikuid kokku viia — 17
välisriigi esindused tulevad Eestisse, see on Euroopa suurim maaelu foorum! Vabatahtlikke kaasatakse
rongkäiku ja õppereise juhatama.
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5. Kohapeal algatatud küsimustes tehtud otsused:
5.1. Liita õigusloome ja LEADER määruse tõlgendamise töörühmad.
Otsuse poolt hääletasid kõik üldkoosoleku liikmed (16), erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.
5.2. Töörühma valivad ise endale juhid, hiljem kinnitab valitud juhid juhatus. Protsesside töörühma
volitatakse välja töötama täpsemat töörühmade reglementi, arvestades soovitust, et igast kohtumisest
jääks kirjalik jälg (memo või protokoll).
Otsuse poolt hääletasid kõik üldkoosoleku liikmed (16), erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.

Lisad:
1. Osalejate nimekiri
2. ELL majandusaasta aruanne 2017
3. 2018. a. eelarve muudatused
4. Jõgevamaa Koostöökoja volitus
5. Võrumaa Partnerluskogu volitus
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