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Juhatuse koosoleku 

protokoll                                                                                         

16.10.2017.a. 

Mäo, Järvamaa 

Algusega: 11:00 

Osalesid juhatuse liikmed Karl Õmblus, Silva Anspal, Tiiu Rüütle, Rafael Milerman (konverentsikõne teel) ja 

Valdek Haugas ning tegevjuht Piret Leskova. 

Päevakord: 

1. Eesti Leader Liidu ja Eesti Külaliikumine Kodukant koostöökohad 

2. Eesti Leader Liidu 2018. aasta  tegevuskava ja eelarve arutelu 

3. Üldkoosoleku kokku kutsumine 

4. Protsesside töörühma töökoosoleku kokkuvõte 

5. Kiri EMSLile - PRIA poolt MTÜdele 60% rakendamise seisukoha saamiseks (Hiidlaste Koostöökogu 

ettepanek)  

6. ELARD presidentuuri toetamisest KTGde poolt 

7. Jooksvad küsimused 

 

Koosoleku rakendamine:  

Koosoleku juhatajaks valiti Valdek Haugas ja protokollijaks Piret Leskova. 

Kõik juhatuse liikmed olid päevakorra kinnitamise poolt. 

 

P 1. Eesti Leader Liidu ja Eesti Külaliikumine Kodukant koostöökohad 

Juhatuse liikmed annavad oma nägemuse senisest koostööst Kodukandiga. Juhatuse liikmete ja tegevjuhi poolt 

antakse ülevaade senisest koostööst, s.h. 04.08.17.a. Vana-Võidus toimunud Eesti Külade Maapäev 2017 

üritusel kahe teemakoja läbiviimisest Eesti Leader Liidu poolt Kodukandi soovil. Eesti Leader Liit viis läbi 

Maapäeval kaks teemakoda: „Millel püsib Eesti küla elujõud“, teemakoja viis läbi ELL tegevjuht Piret Leskova ja 

„EL multifondide kasutamine maa- ja linnapiirkondade terviklikumal arendamisel“, teemakoja viis läbi Kristiina 

Tammets. Koostööd Kodukandiga peetakse Eesti Leader Liidus väga oluliseks ja soovitakse koostööd tulevikus 

ka tõhustada.  

Eesti Külaliikumise Kodukant kutsel osaleb ELL juhatuse esimees, Valdek Haugas, Euroopa Maapäeval Hollandis  

Eesti delegatsioonis. Pärast Euroopa Maapäeval osalemist kirjeldatakse ja vaadatakse koostöökohad 

Kodukandiga veel kord üle. 

Info võeti juhatuse liikmete poolt teadmiseks. 
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P 2. Eesti Leader Liidu 2018. aasta  tegevuskava ja eelarve arutelu 

Tegevjuht Piret Leskova annab ülevaate 2017. aasta eelarve täitmisest (LISA 1) ja 05.10.17 Eistveres toimunud 

arengupäeva tulemustest (LISA 2).  

2018. aasta tegevused liigitatakse põhitegevussuundade järgi – ühendamine, esindamine, arendamine. 

Eistveres, arengupäeval koondatud tulemuste ja seatud eesmärkide põhjal koostatakse 2018. aasta tegevuskava 

põhitegevussuundade kaupa, ning täiendatakse enne üldkoosolekut. Ühendamine: algatuse „100 LEADER lugu 

ehk Maal on edukas elu“- EV100 kingituse edukaks elluviimiseks on vajaks eraldi pühendumist ja tegelemist, et 

selline projekt saaks elujõuliselt käivitatud; õppereiside korraldamist liikmetele peetakse oluliseks; õppereiside 

pakkumiste ja elluviimise organiseerimisega tegeleb Heiki Vuntus; oluliseks sündmuseks peaks iga aastaselt 

kujunema suveseminaride korraldamine, kui LEADER aasta tunnustamise suurüritus; Eistveres algatatud ELL 

tunnushelina/kõlli loomine on oluline tegevus liikmeskonna ühendamisel ja ühisosa loomisel. Esindamine: 

regulaarseid kohtumisi MEMiga, PRIAga korraldatakse ka edaspidi; juriidilise pädevuse ja abi osas leitakse, et on 

vajadus kutsuda jurist Henno Nurmsalu ELL üldkoosolekule liikmetele ettekandega esinema, kujundada tuleks 

ka julgust rääkida ebaõnnetumistest; läbirääkimised sotsiaalpartneritega on endiselt oluline tegevus ELL 

tegevuskavas, sotsiaalpartnerite kaasamine multifondide/CLLD teemasse tuleks suurendada. Üheks  

kasutamata ressursiks peetakse ka seni mitte toimunud kohtumisi Riigikogu LEADER toetusrühmaga. 

Arendamine: Arengupäevade jätkamine on vajalik; laiendada tuleks osalejate ringi; kaasata arengupäevadele ka 

liikmete juhatuste liikmeid; kuid edaspidi on vajalik omaosaluse makse arvestuslikult 20 euro piires; senisest 

enam ja tugevamini tuleb tegeleda 2018. aastal multifondide/CLLD rakendamise vajalikkuse selgitamisega; 

jätkata koostööd liikmete ja LEADER tegevusgruppide arendustegevustes Maamajanduse Infokeskusega ka 

tuleviku muudatustest sõltumata.   

Ettepanek: Kommunikatsiooni töörühm koostab algatuse „100 LEADER lugu ehk Maal on edukas elu“- EV100 

kingituse ideekirjelduse koos kuupäevade ja tähtaegadega, ülesande vastutajaks määrata Karl Õmblus. 

Töörühma kohtumine peaks olema toimunud enne ELL üldkoosolekut ja idee kirjeldus esitatakse üldkoosolekule 

detsembris 2017.a. Tiiu Rüütle lepib kohtumise kokku kuu aja jooksul Riigikogu LEADER toetusrühmaga. Valdek 

Haugas kohtub Maamajanduse Infokeskuse inimestega ja arutab tuleviku muudatuste teemal. 

Ettepaneku poolt on kõik juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei ole.  

Toimub arutelu 2017. ja 2018. aasta eelarve osas. ELARD presidentuuri tegevustoetuse arvete osas tuleb saata 

meeletuletus ja leping. Eelarve projekti täiendatakse ja vaadatakse uuesti üle järgmisel juhatuse koosolekul 

(14.11.17). Vajadus vaadata üle ka liikmemaksu suurust ja maksetähtajad.  

 

P 3. Üldkoosoleku kokkukutsumine 

Toimub arutelu Eesti Leader Liidu üldkoosoleku päevakorra, koha ja toimumise aja osas. Tegevjuht Piret 

Leskova selgitab PRIA poolt tulnud kirja seoses ELL liikmemaksu arvetega (LISA 3.)  ja vajadust lisada 

üldkoosoleku üheks päevakorrapunktiks 2017. aasta liikmemaksu kinnitamine. 

 

Ettepanek: Üldkoosoleku kokkukutsumist ja päevakorda arutatakse põhjalikumalt järgmisel juhatuse koosolekul, 

14.11.2017.a. 

Ettepaneku poolt  on kõik juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei ole.  
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P 4. Protsesside töörühma töökoosoleku kokkuvõte 

Silva Anspal annab ülevaate Protsesside töörühma töökoosolekust, kus oli arutlusel riigihanke teema ning esitab 

ka töörühma seisukoha selle teema osas. 22.09.2017 kogunes ELL protsesside kirjeldamise töörühm, et arutada 

LEADER maastikul riigihangetega seotud probleeme. Töörühm tõdes, et ühiselt saame edasisi riigihangetega 

seotud probleeme ennetada ja  ühiseid on vaja leida lahendusi.  Oluline on koostöö ka sellel teemal 

rahandusministeeriumi, maaeluministeeriumi ja PRIA-ga. Töörühm koostas kirja rahandusministeeriumile 

küsimusega, et millistel alustel on EAS ja KIK rakendanud eelnõustamist riigihangete osas ning sama küsimus ka 

PRIA-le, miks ei anta taotlejatele RH konsultatsiooni enne investeeringu tegemist. Edasiste sammudena nähakse 

infovahetust maaeluministriga. Ühtsel tõdeti, et õigusaktides on liialt suur lugeja/kasutaja tõlgendamise 

võimalus, millest tulenevalt on PRIA hakanud projekte sisuliselt analüüsima ning tegema märkuseid ja 

ettekirjutusi, mis pärsib ühtlasi LEADER lähenemist (ühisprojektid, KOV ülesannete käsitlus, täiendavalt MTÜ-de 

majandustegevus jms.). Töörühm otsustas koostada Riigihangete manuaali taotlejatele, näidisdokument – KTG 

hankekord, mis vastab uuele seadusele ja korraldada taotlejatele RH koolitusi (esialgu Rapla – Paide – Viljandi 

piirkonnas). Tänaseks koolitaja nõusolek olemas, edasiselt lepitakse kokku koolituste ajad. 

Info võeti juhatuse liikmete poolt teadmiseks. 

P 5. Kiri EMSLile  

Juhatus arutab Hiidlaste Koostöökogu seisukohta, et MTÜd, kui nad ei tegele otseselt ettevõtlusega, tegelevad 

üldiselt majandustegevusega, et oleks võimalik täita oma põhikirjalist ülesannet ja PRIA ei tohiks tõlgendada 

igat teenuse või toote müüki MTÜde puhul kohe kui ettevõtlusega tegelemist. PRIA taoline lähenemine (toetuse 

määramine kuni 60% sest tegelevad ettevõtlusega) pöörab pea peale Eestis üldlevinud mittetulundussektori 

käsitlemise põhimõtted, seega soovib Hiidlaste Koostöökogu, et Eesti Leader Liit pöörduks EMSLi, Urmo Kübara 

(Presidendi MTÜ-de nõunik), Jaak Aabi ja Alari Rammo poole, kes MTÜ juristidena saavad meile anda adekvaatse 

seisukoha MTÜde tegevuse käsitlemisel. Hiidlaste Koostöökogu on seisukohal, et PRIA lähtub MTÜde tegevuse 

puhul aastaaruande analüüsil sissekandest, mis üldjuhul on väljendatud kirjereaga "tulud ettevõtlusest". Meie 

enda raamatupidaja (ka raamatupidamise õppejõud) Rita Tsarjov selgitas meile, kuidas tuleb tegelikult MTÜde 

aastaaruannet koostada. Siinkohal tuleb lähtuda Raamatupidamise Toimkonna juhendite RTJ 7 ja RTJ 14 

kinnitamine ; https://www.riigiteataja.ee/akt/614852. Tulu ettevõtlusest Aruandeperioodil toodete, kaupade ja 

teenuste müügist ja vahendamisest saadud tulu. Juhul kui ettevõtlus on raamatupidamiskohustuslase jaoks 

kõrval tegevus, võib ettevõtlusega seotud tulusid ja kulusid kajastada netosummana. Ettevõtlusega seotud 

tulude ja kulude täpsem jaotus avalikustatakse aruande lisades. Muud finantstulud ja –kulud, 

finantsinvesteeringutelt teenitud netotulu (või netokulu), juhul kui investeerimine ei kuulu 

raamatupidamiskohustuslase põhitegevuse hulka; samuti muud finantstulud ja –kulud. See tähendab, et peame 

koolitama raamatupidajaid, et nad aastaaruandes käsitleksid MTÜ tulusid-kulusid õigesti ja õiglaselt. PRIAga 

suhtlemise hõlbustamiseks tuleb järelpärimise selgituses välja arvutada tulude-kulude netosumma. 

Juhatus on seisukohal, et probleemi esmaseks püstitamiseks tuleb alustada suhtlemist Maaeluministeeriumiga 

ja see järel, kui abi ei saada, tuleb edasi abi otsida teistelt instantsidelt.  

Otsus: Saata Maaeluministeeriumile kiri seisukoha saamiseks sanktsioonide rakendamisel riigihangete 

läbiviimisel. Kiri saata välja esimesel võimalusel, mitte aga hiljem kui 23.10.17.a. 

Otsuse poolt on  kõik juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei ole.  
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P 6. ELARD presidentuuri toetamisest KTGde poolt 

Toimub juhatuse liikmete arutelu käesoleva aasta ELARDi toetamise arvete osas (500€) pole mitteliikmetelt 

mitte ühtegi laekumist. Eelmisel aastal maksid ELARD osas arved ära PAIK, Pärnu-Lahe Partnerluskogu ja 

Mulgimaa Arenduskoda.  

Otsus: Tegevjuht saadab ELARDi presidentuuri tegevuste toetamisega seotud arvete osas meeldetuletused 

mitteliikmetele ja koos meeldetuletusega saadetakse ka käsundusleping.  

Otsuse poolt on  kõik juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei ole.  

P 7. Jooksvad küsimused 

P 7.1 Juhatuse liige Silva Anspal osaleb 27.10.2017.a Pärnu Lahe Partnerluskogu juhatuse koosolekul, et anda 

ülevaade Eesti Leader Liidu eesmärkidest ja tegevustest. 

Info võeti juhatuse liikmete poolt teadmiseks. 

P 7.2 Raplamaa Partnerluskogu pöördub Eesti LEADER Liidu juhatuse poole palvega, et Raplamaa Partnerluskogu 

talvisel üldkoosolekul, mis toimub neljapäeval 14. detsembril 2017 algusega kl 18 Käru alevikus uues avatavas 

Käru kõrtsis, oleks võimalik kuulata lühemat ettekannet LEADER Liidu ja ELARD-i eesmärkidest ja tehtust 2016-

2017.aastal ning eelseisvatest kavatsustest. 

Ettepanek: 14.12.2017.a toimuval Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolekul esineb ettekandega LEADER Liidu ja 

ELARD-i eesmärkidest ja tehtust 2016-2017.aastal ning eelseisvatest kavatsustest. 

Ettepaneku poolt  on kõik juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei ole.  

 

Koosoleku juhataja: Valdek Haugas 

Protokollija: Piret Leskova 


