Juhatuse koosoleku
PROTOKOLL
17.05.2019.a.
Laiksaare, Pärnumaa
Algus 12:30
Osalesid juhatuse liikmed Endla Mitt, Jüri Saar, Rafael Milerman, Valdek Haugas, Silva Anspal ning
tegevjuht Triin Kallas.
Puudusid Karl Õmblus ja Tiiu Rüütle.

Päevakord:
1. Eelmise juhatuse koosoleku ja üldkoosoleku otsuste täitmine.
2. Ülevaade toimunud kohtumistest ja lähetustest.
3. Tegevusgruppide ruumimustri küsitluse ja arutelu kokkuvõte.
4. Leader tulevikuarutelude lähtekohad infopäevaks 21.05.
5. ACCESS’R projekti hetkeseis.
6. Töörühmade koostöötamise hea tava.
7. ELARDi liikmelisus ja liikmemaksud
Koosolekut juhatas Valdek Haugas ja protokollis Triin Kallas.
Kõik osalejad olid päevakorra kinnitamise poolt.

P 1. Eelmise juhatuse koosoleku ja üldkoosoleku otsuste täitmine
Suhtlus poliitikutega jätkus eelkõige keskendudes valitsuse moodustamise läbirääkimistele, kuhu
saatsime oma sõnastusettepanekud. LEADER sai koalitsioonillepingusse sisse (“Seame
prioriteediks maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise ja LEADER meetme tegevuste
kaudu konkurentsivõimelise palgaga töökohtade loomise.”).
Presidendiga kohtumist ei ole veel taotlema hakanud, ootasime tema vastust LINCi korraldajatele,
mis osutus keelduvaks.
Majandusaasta aruanne 2018 on esitatud ja kinnitatud. Tööleping juhatuse esimehega ja lepingu
muudatus tegevjuhiga on sõlmitud. IRISe projekti jääksumma on üle kantud. ELARDi liikmemaksu
võlad vt P7.
Liikmete hulgas sai enne üldkoosolekut läbi viidud küsitlus tegevusgruppide ruumimustri teemal,
mis sai Türil toimunud kahetunnise arutelu aluseks (vt P3).
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P 2. Ülevaade toimunud kohtumistest ja lähetustest
Kohtumistel osalenud andsid ülevaate toimunust:
14.03 Arukate külade teemaline ümarlaud (Triin)
15.03 Kodanikuühiskonna programm 2021-2030 juhtrühma koosolek (Triin)
18.03 Maal elamise päeva korraldajate kohtumine (Triin)
02.-04.04 EL-Moldova LEADER konverents Chisineus (Triin)
08.04 Kohtumine strateegia Eesti 2035 eestvedajatega (Valdek ja Triin)
08.04 Kohtumine Sotsiaalministeeriumis (Valdek ja Triin)
11.-12.04 ENRD konverents "Võrgustik - 10! Inspireeriv Euroopa maapiirkond” Brüsselis
(Valdek)
23.04 Maaeluvõrgustiku koostöökoja istung ja fookusgrupp (Silva)
24.04 KOV kui rahastaja töörühma kohtumine KÜSKis (Triin)
29.-30.04 ACCESS'R koostööprojekti kohtumine Lille’s (Triin)
03.05 Maal elamise päeva infoüritus Viljandis (Triin)
13.05 Korraline kohtumine Maaeluministeeriumis (Valdek ja Triin)
15.05 Kalandusfoorum Tallinnas (Jüri)

Võeti teadmiseks ülevaade hetkeseisust. Silva Anspal tegi ettepaneku saata tegevusgruppidele
infomaterjal, mida saaks kasutada Eesti 2035 piirkondlikel üritustel.
Otsus: Tegevjuht koostab koalitsioonilepingu ettepanekute sarnase infomaterjali kogukonnameetodi rakendamisest ja saadab tegevusgruppidele enne 2035 arutelude algust. LEADER
infopäeval esineb Valdek ja esitab üldkoosoleku päeval koondatud ettepanekud ruumimustri
kujundamise protsessist.

P 3. ja 4. Tegevusgruppide ruumimustri küsitluse ja arutelu kokkuvõte. Leader tulevikuarutelude lähtekohad infopäevaks 21.05.
Türil toimunud arutelu ja küsitlus näitas, et pigem soovitakse jätkata olemasolevate piirkondadega,
vajadusel teha muudatusi, mis tulenevad haldusreformist. Selle seisukoha andsime ka edasi
Maaeluministeeriumile, kes kaalub varianti teha uus hange ja panna kõik strateegiad konkureerima.
Põhjuseid muutmiseks võib olla mitmeid, meil peab selleks olema protseduur. Eelkõige oleks vaja,
et liikuva piirkonna 3 sektori esindajad on seda koos arutanud. Kui jõutakse konsensuseni, siis
ettepanek KTG juhatusele, kes selle viib ettepanekuna üldkoosolekule. Üldkoosolek peaks andma
volituse läbirääkimisteks naabriga, kelle juurest ta lahkub. KTG, kelle juurest ära minnakse, algatab
strateegia muutmise protsessi ja selles pannakse uued piirid paika.
Otsus: LEADER infopäeval esineb Valdek ja esitab üldkoosoleku päeval koondatud ettepanekud
ruumimustri kujundamise protsessist.
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P 5. ACCESS’R projekti hetkeseis
Triin osales ACCESS’R töökoosolekul Lille’s, mille käigus juhtpartner Leader France sisepinged
viisid selleni, et projektijuht esitas üritusel lahkumisavalduse. Sisuline pool edeneb väga aeglaselt,
valminud on visuaalne identiteet ja peetud mõned prantsuskeelsed üritused,kuid lubati, et
veebileht meie ühiselt loodud ankeetidega saab ka peatselt valmis. Siis järgneb projektinäidete
kogumine kõigist osalevatest riikidest. Hetkel enda peale kohustusi võetud ei ole, tulevikus võiks ka
Eestis innovatiivsete avalike teenuste uuringu läbi viia.

P 6. Töörühmade koostöötamise hea tava
ELL protsesside töörühm on ette valmistanud dokumendi, mis reguleerib töörühmade
koostöötamise hea tava.
Otsus: Kiita heaks ja avalikustada “Töörühmade koostöötamise hea tava” (Lisa 1).

P 7. ELARDi liikmelisus ja liikmemaksud
Üldkoosolekul arutati küsimust, kes kuulub ELARDisse, kas kõik Eesti tegevusgrupid või ELL.
Liikmemaksu tasub ELL kõigi tegevusgruppide eest, kuid maksu suurus ei sõltu liikmete arvust.
Hetkel on 60€ liikmemaksu 2018. a eest võlgu Mulgimaa Arenduskoda.
Otsus: Esitame endiselt ka kõigile mitteliikmetele ELARDi arveid 60€, kuna varasematel aastatel on
nad kinnitanud oma ELARDi liikmelisust ning arveid tasunud — keegi ei ole avaldanud soovi välja
astuda.

Lisa 1: Töörühmade koostöötamise hea tava

Koosoleku lõpp: 16:00
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Lisa 1
TÖÖRÜHMADE KOOSTÖÖTAMISE HEA TAVA
Kinnitatud juhatuse koosoleku 17.05.2019 otsusega nr 6.

Töörühmad on ellu kutsutud valdkonnas tõstatatud teemade aruteluks ning Eesti Leader Liidu
seisukoha kujundamiseks.
Kui midagi koos planeerida, tuleb kokku leppida.
Kui midagi on kokku lepitud, on see koostöötamine.
Kui on koostöötamine, siis tuleb teistega arvestada.

PROBLEEMI / TEEMA
PÜSTITUS

Teema, probleemi püstitus – kiri saadetakse Eesti Leader Liidu eaadressile info@leaderliit.ee

TEEMA TÄHTSUSE
HINDAMINE

Igale liidu liikmete tõstatud teemale tuleb reageerida. Esimese
valiku teeb tegevjuht. Tegevjuht edastab juhatuse listi ettepaneku
selle kohta, kas teema on piisavalt üldine ja vajab töörühma
suunamist.

TÖÖRÜHMA
VALIK

Juhatus teeb otsuse, kas teema on aktuaalne ning vajab sekkumist.
Lõplik sõnaõigus on töörühma kuuluval juhatuse liikmel.

ARUTELU TÖÖRÜHMAS

Tegevjuht saadab töörühmale kogu vajaliku materjali selle teema
kohta, vajadusel küsib teema tõstatajalt infot juurde. Töörühma
juht vastab 2 tööpäeva jooksul tegevjuhile ja annab teada, millal
töörühm seda asja arutab ning seisukoha kujundab.

TÖÖRÜHMA SEISUKOHA
EDASTAMINE

Kui on vaja korraldada töörühma koosolek, antakse töörühma
liikmetele teada vähemalt 1 nädal ette. Kui töörühm on asja
arutanud ja seisukoha kujundanud, esitatakse see tegevjuhile, kes
edastab seisukoha juhatusele. Koostatud materjali alusel kujundab
juhatus ELL ametliku seisukoha 3 tööpäeva jooksul.

TAGASISIDE

Tulemustest teavitatakse huvitatud isikuid ning vajadusel
avalikustatakse kodulehel.

Optimaalne menetlusaeg küsimuse või probleemi tõstatamisest kuni Eesti Leader Liidu seisukohani
on 2-3 nädalat.
Võtame arvesse seda, et kõikidel on põhitöö ja oma elu ka.
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