
 
Juhatuse koosoleku 

PROTOKOLL                                                                                             

01.02.2017.a. 

Hiiumaa 

Osalesid juhatuse liikmed  Ene Sarapuu, Silva Anspal, Karl Õmblus, Tiiu Rüütle ja Arno Kannike ning tegevjuht 

Piret Leskova. 

Päevakord: 

Päevakord: 

1. ELARDi teemal toimunud koosoleku (23.01.17) osas info jagamine  

2. Koostööplaanidest PRIA, MEM ja Maainfoga 

3. Maapäeva korraldamisest ja Liidu osalusest selles 

4. Eesti Leader Liidu asjaajamiskorra kinnitamine 

5. Liikmelt tulnud ettepanek, järgnev koolituse idee  

 

Koosoleku rakendamine: koosoleku juhatajaks valiti Tiiu Rüütle ja protokollijaks Piret Leskova 

Kõik juhatuse liikmed olid päevakorra kinnitamise poolt. 

 

P 1. ELARDi teemal toimunud koosoleku (23.01.17) osas info jagamine 

Silva Anspal ja Tiiu Rüütle andsid ülevaate 23.01.17 Tartus toimunud ELARD teemalisest koosolekust, kus oli 

arutlusel ka 2017 aasta ELARD tegevuste toetamise eelarve. Tiiu Rüütle tõi välja 2015 aastal ELARDiga seotud 

arvete maksmata jätmised liikmete ja tegevusgruppide kaupa. Lisaks märkis Tiiu Rüütle, et 2015. aastast on 

maksmata ka paaril liikmel 2015. aasta Eesti Leader Liidu täiendav liikmemaks. Mitteliikmetest on ELARD 

presidentuuriga 2016.a seotud tegevustoetuse tegevusgruppide poolt jätnud maksmata kaheksast 

mitteliikmest viis. Nendele tegevusgruppidele, kes pole ELARD presidentuuritoetust 2016.a osas maksnud, 

saata vastavasisuline kiri ja teave maksmise olulisuse osas.   

Otsus:  Esitada Eesti Leader Liidu poolt ametlik kiri ja teave ELARD presidentuuri toetamise osas ja tuletada 

meelde arvete maksmise olulisust. Kustutada 2015. aastal maksmata jäänud arved ja teha vastavatele 

arvetele kreeditarved. 

Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud. 

P 2. Koostööplaanidest PRIA, MEM ja Maainfoga 

Eesti Leader Liidu poolt tuleks teha ettepanek Maakondade ümberkorraldamisega seoses maavalitsuste 

haldusülesannete üleandmise osas, arvestades LEADER piirkondade olulist panust maaeluarengule, LEADER 

piirkondade suurust, maaelanikonna kaasatust LEADER arendustegevusse ja piirkonna arendamistele 

suunatud strateegia rakendamises maaelanikonna nii laiaulatuslikku osalemist. 
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Juhatuse esimees Tiiu Rüütle pööras tähelepanu LINC ürituse olulisusele, rahvusvaheliste sidemete ja 

LEADER koostöö hoidmisel ning edendamisel ning Eesti Leader Liidu osalemise olulisusele LINC üritusel. 

Samuti leiti, et oluline on ka Riigikogu LEADER toetusrühma liikmete osalemine selliselt rahvusvaheliselt 

olulisel LEADER üritusel. 

Otsus: P 2-1. Koondada ettepanek Riigikogu LEADER toetusrühmale Maakonna ülesannete jaotamise osas. 

P 2-2. Võimaldada edaspidi Eesti Leader Liidu tegevjuhil osaleda LINC üritustel ja saata edaspidi kutse 

Riigikogu LEADER toetusrühmale LINC ürituse osalemiseks. 

Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.  

P 3. Maapäeva korraldamisest ja Liidu osalusest selles 

Eesti Leader Liit osaleb rahalise panusega Kodukandi poolt korraldataval Maapäeva üritusel juhul kui 

Maamajndusministeerium toetab Eesti Leader Liidu poolt esitatud riigieelarvelise toetuse taotlust Maapäeva 

ürituse korraldamiseks rahvusvahelises osas. Juhul kui riigieelarvelist toetust selle ürituse korraldamiseks 

Eesti Leader Liit ei saa, siis pole liidul ka võimalik Maapäeva sündmuse korraldamist rahaliselt toetada.  

Maapäeva korraldamise koosolekud juba toimuvad, Eesti Leader Liidu poolt peaks nendel koosolekutel 

osalema tegevjuht.  

Otsus: Eesti Leader Liit toetab Maapäeva sündmust rahaliselt vastavalt riigieelarvelise toetuse taotluse 

rahuldamisele maaeluministeeriumi poolt, selle sündmuse osas. Maapäeva sündmuse korralduskomisjoni 

Eesti Leader Liidu poolt määratakse tegevjuht, Piret Leskova.  

Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud. 

P 4. Eesti Leader Liidu asjaajamiskorra kinnitamine  

Vaadati veel kord üle varasemalt koostatud asjaajamiskord. Vajalikud täiendused olid korda sisse viidud ja 

vajalikud lisad olid olemas. Eesti Leader Liidu asjaajamiskord koos lisadega on kinnitamiseks valmis. 

Otsus: Kinnitada Eesti Leader Liidu asjaajamiskord. 

Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud. 

P 5. Liikmelt tulnud ettepanek, järgnev koolituse idee  

Nelja Valla Kogust tegi Annika Jõks ettepaneku, et liit korraldaks juriidika ja vabaühendused teemal koolituse 

EMSL kaudu, koolitajaks Alari Rammo. Teemad: lepingud töötajatega, projektides ja vabatahtlike organitega 

töö korraldamine, kohustused, vastutus, tasustamine ja vormistamine, dokumenteerimine – 

sisekorraeeskirjad, tööohutus, protokollid, aruanded, arhiveerimine ja muu oluline – riigihanked, 

autoriõigused, huvide konflikt ja korruptsioon vabaühenduses.  

Otsus: Võtta info teadmiseks, tegevusgruppidel on vaja sellel teemal veidi kõrgemal tasemel, kuna 

keerukusastmed on tugevamad, kui tavalise vabaühenduse tasand. 

Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud. 

 

Koosoleku juhataja: Tiiu Rüütle  

Protokollija: Piret Leskova 


