
 

ÜLDKOOSOLEK 1/2020 
PROTOKOLL 

Koosoleku kuupäev: 15.01.2020

Aeg: 14.10 – 16.00

Toimumise koht: Paide

Koosolekut juhatas Valdek Haugas 
Protokollis Ede Teinbas 

Osalejad: Arenduskoda, Hiidlaste Koostöökogu, Jõgevamaa Koostöökoda, Järva Arengu 
Partnerid, Kodukant Läänemaa, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu, Lääne-Harju Koostöökogu, 
Nelja Valla Kogu, PAIK, Piiriveere Liider, Põhja-Harju Koostöökogu, Põlvamaa 
Partnerluskogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu, Raplamaa Partnerluskogu, Saarte 
Koostöökogu, Tartumaa Arendusselts, Valgamaa Partnerluskogu, Virumaa Koostöökogu, 
Võrtsjärve Ühendus. 

Puudus: Võrumaa Partnerluskogu 
Registreerimisleht osalejate nimekirjaga lisatud protokollile (Lisa 1).  

Päevakord: 
1. ELL deklaratsiooni "Aluspõhimõtted Leader-lähenemise rakendamiseks 2021-27” 

kinnitamine 
2. 2019. a. tegevus- ja finantsaruanne 
3. Ülevaade ELARDi asepresidentuuri tegevustest 2018-19 
4. 2020. a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine 
5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine 
6. Euroopa Solidaarsuskorpuse projektitaotlus / Töö- ja praktikaprojektid 
7. Maal elamise päeval osalemine septembris 2020 

Üldkoosolek kinnitas päevakorra ning koosoleku juhataja ja protokollija,  kohapeal 
algatatud teemasid ei olnud.



Eesti Leader Liidu üldkoosolek otsustas:

1. Kinnitada ELL põhiseisukohad Leader-lähenemise rakendamiseks 2021-27

ÜPP strateegiakava LEADER töörühma aruteludes osalemiseks on elektroonselt 
tegevusgruppide arvamusi kogutud alates detsembri algusest 2019. Enne üldkoosolekut 
korraldati kahetunnine ühisarutelu, et senised koondatud seisukohad ühtlustada ja läbi 
rääkida võimalikud eriarvamuste kohad. 

Enamikus punktides olid liikmed ühel nõul, küsimusi tekitas strateegiate hindamine 
kvaliteedi põhjal.  

Toimus arutelu, kas töörühma liikmed peaks minema järgmisele kohtumisele kindlate 
seisukohtadega, mis esindavad ELL liikmeid või viima info, et tegevusgrupid on eri 
arvamustel.  

Lepiti kokku, et töörühma esindajad uurivalt esmalt, millest tuleb suur kasv kvaliteedipõhise 
jaotusprotsendi osas, seejärel annavad info, et liikmete hinnangul võiks olla 
kvaliteedipõhine jaotusprotsent senine 10% või veel vähem. 

Muus osas olid seisukohad konsensuslikud, tegevjuht pani need kirja ja töörühma liikmed 
lähevad nende seisukohtadega järgmisele töögrupi kohtumisele. 

Kinnitatud dokumendid: 
Lisa 2 ELL põhiseisukohad Leader-lähenemise rakendamiseks 2021-27 

2. Võtta teadmiseks 2019. a. tegevus- ja finantsaruanne

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

Triin Kallas andis ülevaate juhatuse koosolekutest, mis on toimunud 6 korda aastas, ca 
kahekuuse vaheajaga, protokollid on kodulehel kättesaadavad. 

Anti ka ülevaade ELL töörühmade tööst. Need on kohtunud 1-2 korda aastas. Kuid lisaks 
töörühmade tööle on kogutud elektrooniliselt sisendit erinevate strateegiliste dokumentide 
jaoks. Juhatuse liikmed on esindatud mitmetes komisjonides ja töörühmades, osalenud 
arvukatel kohtumistel koostööpartnerite ja valitsusasutustega. Kõikide kohtumiste kohta on 
olemas memod ELL kodulehel. 

Korraldati ja oldi kaaskorraldajad erinevatel sündmustel. Eriti aasta lõpul hoogustusid 
multifondide teemalised arutelud teiste ministeeriumitega.  

Lisaks käidi erinevatel õppereisidel ja kohtumistel nii EL riikides kui kandidaatriikides, 
saadi palju kogemusi ja jagati neid.



ELL osaleb kolmes rahvusvahelises projektis: 
• ACCESS-R 
• Erasmus+ ESPRIT 
• Horizon 2020 SHERPA 

Peamised poliitilised arengud 2019: 
• LEADER meede on koalitsioonilepingus 
• Valitsuse tegevusprogrammis on CLLD vastutajad mitmed erinevad ministrid 
• Praeguseks on teada, et CLLD rakendamist kaaluvad hetkel sotsiaal- ja 

keskkonnaministeerium (kultuuri- ja rahandusministeerium pigem mitte). Pigem ei 
kasutata juhtfondi, vaid erinevaid fonde ja rakendusasutusi (PRIA ja RTK) 

• 5. poliitikaeesmärk – kodanikele lähem Euroopa 
• Kodanikuühiskonna programmi neljas alajaotus „aktiivsed ja võimekad kogukonnad“ 

Liikmetele suunatud tegevused: 
Ruumimustri arutelu 
Enesehindamine 
Projektinäidete kogumine 
Sisendi kogumine ÜPP töörühmale 

Mida võiks veel teha: 
Kommunikatsioonistrateegia 
Veebilehe uuendamine 
Enesehindamise osalemise kasv 
Koolitused 

Aivar Viidik tegi ettepaneku kommunikatsiooniteenuse sisseostmiseks, mida liikmed 
toetasid.  

Eelarve täitmine (esialgne, kinnitamata aruanne) 

Tulud 3428€ suuremad kui planeeritud. Kulud olid 9198€ suuremad kui planeeritud, vahe 
5770€. 
Suuremad kulutused olid tingitud juhatuse esimehega sõlmitud lepingust, mida esialgses 
eelarves ei olnud. Juhatuse esimehe lisatasuga otsustati jätkata, kuna läbirääkimised uue 
perioodi planeerimiseks kestavad. 

Dokumendid: 
Lisa 3 Tegevus- ja finantsaruanne 2019.



3. Võeti teadmiseks ülevaade ELARDi asepresidentuuri tegevustest 2018-19

Ettekandja: Kristiina Tammets, Tartumaa Arendusselts / ELARD 

Tegevuste eesmärk Eestis: ELARD asepresidentuuri CLLD tutvustamine 
Suurim saavutus: ühiste kavatsuste kokkulepe EPKK ja Kodukandiga 

Tegevuste eesmärk Euroopas: lihtsustamine ja teistele direktoraatidele tutvustamine, 
rahvusvaheline koostöö teiste piirkondadega kolmandates riikides 
Suurimad tööd: uuringud CLLD rakendamise ja lihtsustamise kohta 

ELARD presidentuuri ja asepresidentuuri olulisus Eesti jaoks: 
• Tartu deklaratsioon 
• Majandus- ja sotsiaalkomitee ekspertarvamus 
• Regioonide komitee ekspertarvamus 
• Euroopa Maapäeva Manifest 
• Erinevad uuringud 

Edaspidi Kristiina jätkab ELARDi teadmiste vahetuse platvormi haldajana, tegeleb edasi 
Smart Villages teemadega, valmistab ette CLLD seminari Rahandusministeeriumis ja juhib 
ELL multifondide töörühma. 

Dokumendid: 
Lisa 4 Ülevaade ELARDi asepresidentuuri tegevustest 2018-19 

4. Kinnitada 2020. a. tegevuskava ja eelarve ja pikendada tasustatud lepingut 
juhatuse esimehega kuni tema juhatuse esimehe volituste lõppemiseni

Ettekandja: Triin Kallas, tegevjuht 
Kaasettekandja: Silva Ansipal, juhatuse liige 

Kuna eelarve oli pingeline, on ürituste korraldamisel tehtud koostööd maaeluvõrgustikuga 
ja soovime jätkata, rohkem kaasa rääkides sisu kujunemises. Lisaks tavapärasele tööle 
plaanis esitada ka rahastustaotlusi teistele allikatele täiendavate tegevuste rahastamiseks. 
Eelarve ettepanek vastab praegusele olukorrale, s.t juhatuse esimees saaks lisatasu. Juhatuse 
esimees avaldas soovi loobuda tasust ning kaaluda selle arvelt teiste tegevuste suuremat 
rahastamist. Üldkoosoleku liikmed tunnustasid juhatuse ja tegevmeeskonna tööd ning tegid 
juhatuse esimehele ettepaneku jätkata samadel tingimustel ning pikendada lepingut kuni uue 
juhatuse valimiseni. Sõnastada punkt 3.3 täpsemalt – koostöö ELARDis. 

Üldkoosolek otsustas kinnitada 2020 eelarve ja tegevuskava ühehäälselt. 

Dokumendid: 
Lisa 5 2020. a. tegevuskava ja eelarve 



Lisad: 
1. Osalejate nimekiri 
2. ELL põhiseisukohad Leader-lähenemise rakendamiseks 2021-27 
3. Tegevus- ja finantsaruanne 2019 
4. Ülevaade ELARDi asepresidentuuri tegevustest 2018-19 
5. 2020. a. tegevuskava ja eelarve

5. Valida revisjonikomisjoni liikmeteks Iris Haiba ja Kaja Karlson

Ettekandja: Triin Kallas, tegevjuht 

Revisjonikomisjonist on kaks liiget lahkunud, on vaja valida kaks uut liiget. 

Esitati Iris Haiba ja Kaja Karlsoni kandidatuur, jätkab Riina Trumm. 

OTSUS: ühehäälselt kinnitati revisjonikomisjon koosseisus Iris Haiba, Kaja Karlson ja 
Riina Trumm. 

6. Tutvustati Euroopa Solidaarsuskorpuse töö- ja praktikaprojekti taotluse 
ideed

Ettekandja: Silva Anspal, juhatuse liige 

Projektitaotluse ideed tutvustas Silva Anspal – on võimalik kaasata noore(d) inimese(d) ja 
saada toetust tema tööle rakendamiseks. Leader Liit võiks olla projektitaotleja, aga tasu 
maksta ja tööülesandeid anda võtaksid erinevad tegevusgrupid. Silva ei oota vastust täna, 
saadab projektitaotlus meilitsi ning kuu lõpuks soovib teada, missugused tegevusgrupid 
tahavad ja saavad osaleda.

7. Otsustati osaleda Maal elamise päeval septembris 2020

Ettekandja: Triin Kallas, tegevjuht 

Kas soovime seekord osaleda? Arutleti, et tegevusgrupid võiks osaleda küll, aga 
omavalitsuse osalemine on vajalik. Eesmärk võiks olla mitte meelitada linnainimesi maale, 
vaid olla maal elavate inimeste enda tähistamine. Lepiti kokku, et osaleme juhtgrupis ka sel 
aastal. Soovitati, et kommunikatsiooni fookus on maal elavatele inimestele endile ning 
juhtgrupile edastatakse seisukoht, et eestvedaja kohapeal võib olla ka Kodukant või Leader 
või keegi teine.


