
 
 

Eesti Leader Liidu üldkoosoleku  

PROTOKOLL 

 
Eistvere, Järvamaa 19.12.2017. aasta 
 
Eesti Leader Liidu 18 liikmest  osales koosolekul 16 liiget: MTÜ Arenduskoda, Järva Arengu Partnerid, 
Võrumaa Partnerluskogu, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Põhja-Harju 
Koostöökogu, Põlvamaa Partnerluskogu, Valgamaa Partnerluskogu, Virumaa Koostöökogu, Raplamaa 
Partnerluskogu, Võrtsjärve Ühendus, Hiidlaste Koostöökogu, Jõgevamaa Koostöökogu, Nelja Valla 
Kogu, Saarte Koostöökogu ja Tartumaa Arendusselts. 
Osalejate nimekiri lisatud protokollile (Lisa 1). 
 
 
Koosoleku rakendamine 
 
Ettepanek: Koosolekut juhatab Valdek Haugas  ja protokollib Ede Teinbas 
Kõik koosolekul osalejad on ettepaneku poolt. 
 
Koosoleku juhataja küsib koosolekul osalejate nõusolekut koosoleku päevakorra kinnitamiseks. 
Koosolekul osalejad kinnitasid ühehäälselt koosoleku päevakorra. 
 
Päevakord: 
 

1. Eesti Leader Liidu 2017 tegevuskava ja eelarve täitmise ülevaade  
2. ELARD tegevuste ülevaade  
3. Eesti Leader Liidu üldkoosoleku otsus 2017. aasta liikmemaksu suuruse kohta  
4. Eesti Leader Liidu 2018. a tegevuskava (sh projekt EV100) ja 2018.a eelarve kinnitamine  
5. Eesti Leader Liidu  töörühmade juhtide ja liikmete kinnitamine 
6. Info ja algatatud küsimused. 

 
Koosoleku juhataja, Valdek Haugas, annab sõna esimese päevakorra punkti  tutvustamiseks Eesti 
Leader Liidu tegevjuhile, Piret Leskovale. 
 

1. Eesti Leader Liidu 2017 tegevuskava ja eelarve täitmise ülevaade  
 

Arutati: Varasemalt koosoleku materjalidena saadetud Lisa 2 ja Lisa 2.1 on liikmete poolt eelnevalt 
läbivaadatud ning materjalidega on kõik tutvunud. Eelnevalt saadetud dokumendid olid põhjalikud ja 
arusaadavad, liikmete arvates enam eraldi esitlust ei vaja. Piret Leskova küsib, kas kellelgi on 
küsimusi? Tiina Ivask Valgamaa Partnerluskogust küsib, kas kuude lõikes tehtud tegevuste ülevaade 
on tehtud eraldi (Lisa 1.1), see on tegelikult isegi liiga põhjalik? Piret Leskova vastab, et kuude lõikes 
tegevuste ülevaade on tehtud varem ja selle põhjal valmis 2017.a tegevuskava täitmine (Lisa 2). 
Rohkem küsimusi ei esitatud ja Eesti Leader Liidu liikmed pidasid 2017. aasta tegevuskava täitmist 
heaks. 
 
Päevakorra punktis edastatud info võeti Eesti Leader Liidu liikmete poolt teadmiseks ning kiideti 
heaks. 
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2. ELARD tegevuste ülevaade 

 
Koosoleku juhataja, Valdek Haugas, annab sõna teise päevakorra punkti tutvustamiseks Kristiina 
Tammetsale. 

 
Arutati: ELARD presidentuuri ülevaade on varasemate ürituste kaudu liikmeteni jõudnud ning ei vaja 
liikmete arvates enam eraldi esitlust. ELARD presidentuuri tegevuste ülevaade on olnud liikmete 
arvates põhjalik ja hea. Kristiina Tammets pöördub liikmete poole küsimusega, et kas kellelgi on 
ELARDi või presidentuuri tegevuste osas küsimusi? Põhja –Harjust Arno Kannike küsib mitu liiget on 
ELARDil? Kristiina Tammets vastab, et peale viimaseid muudatusi on 24 erineva riigi võrgustikku 
ELARDi liikmeks ehk siis võrgustike kaudu üle 2000 tegevusgrupi. ELARDI kodulehel on olemas see 
info, lisaks seisukohad, uuringud jms. Kristiina Tammets annab ülevaate ELARD kodulehest ja sealt 
leitavast infost. 
 
Koosoleku juhataja Valdek Haugas teeb ettepaneku vaadata veel kord läbi CLLD mudel. Ettepanek 
kiidetakse liikmete poolt heaks.  
 
Kristiina Tammets tutvustab CLLD mudelit EL tasandil: 

1) Oleks CLLD jaoks reservfond  -  15 % kõigist fondidest 
2) Oleks CLLD regulatsioon EL tasandil ühtsete reeglitega  
3) Maa- linna ja rannikupiirkondadele ühetaoline 
4) Riiklikul tasandil üks CLLD tegevuskava ja üks korraldusasutus 
5) Meetmed oleks disainitud kohalike tegevusgruppide poolt 

 
CLLD rakendamise eesmärk on, et piirkondade territoriaalne sidusus ja arengueesmärkide sidusus 
oleks tõhusam. 
 
Valdek Haugas leiab, et kui selline skeem realiseerub, siis meie tegevusgruppidel on kindlasti tõsine 
väljakutse arendada end tugevateks piirkondade arendajateks.  
 
Järgmise programmiperioodi märksõnad: digitaliseerimine, targad külad. NB! Järgmise 6-8 kuu 
jooksul pannakse paika järgmise programmiperioodi põhimõtted  ja seadusandlus.  
 
CLLD mudeli rakendamiseks Eestis on oluline, et oleks olemas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
arvamus, kus seesama mudel on kirjeldatud ning neid arvamusi võetakse seadusandluse 
kujundamisel ja otsuste tegemisel arvesse.   
 
Kristiina Tammets annab ülevaate 2018. aasta ELARD asepresidentuuri tegevustest. Fookuses on:  

- Jätkata tööd kolme ELARDi põhidokumendiga  
- Võrgustiku tugevdamine – riigivisiidid 
- EL väline koostöö (Gruusia, Hiina) 
- ELARD 20 aastapäevaks ajaloolise info kogumine 

 
Edastatud info võeti Eesti Leader Liidu liikmete poolt teadmiseks ja kiideti heaks. 
 
 

3. Eesti Leader Liidu üldkoosoleku otsus 2017. aasta liikmemaksu suuruse kohta 
 
Koosoleku juhataja, Valdek Haugas, annab sõna kolmanda päevakorra punkti tutvustamiseks Eesti 
Leader Liidu tegevjuhile, Piret Leskovale. 
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Arutati: Eesti Leader Liidu tegevjuht, Piret Leskova selgitab, et päevakorrapunkti vajadus tuleb PRIAst 
lähtuvalt ja selgitab PRIA poolset lähenemist ja uue otsuse sõnastuse vajadust. Eelneval on kinnitatud 
eelarve ja liikmemaksu põhimõtted, kuid PRIA vajab konkreetsemat sõnastust 2017. aasta 
liikmemaksu määra ja maksetähtaegade osas.  
 
Otsus: P3-1 Eesti Leader Liidu üldkoosolek kinnitab, et 28.11.2016.a. liikmete poolt vastu võetud 
2017.a. eelarves on liikmemaks arvestatud sama määraga, nagu 2016. aastal ja järgmiste 
maksetähtaegadega -  I poolaasta 30.06.2017.a ja II poolaasta 29.12.2017.a. 
 
Toimus hääletamine.  
Otsuse poolt  hääletas 14 liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. 
 

4. Eesti Leader Liidu 2018. a tegevuskava (sh projekt EV100) ja 2018.a eelarve kinnitamine 
 

Arutati:  Eesti Leader Liidu juhatuse esimees, Valdek Haugas selgitab, et 2018. aasta Eesti Leader 
Liidu tegevusskava kolm põhisuunda on liikmete ühendamine, esindamine ja arendamine ning 
tegevuskava on koostatud Eesti Leader Liidu hetke võimekust arvestades. Eesti Leader Liidu 2018. 
aasta tegevuskava dokument (Lisa 4) on liikmetele eelnevalt saadetud ning kõik on saanud sellega 
tutvuda ja liikmed leiavad, et 2018.aasta tegevuskava eraldi ettekannet ei vaja.  
 
Koosoleku juhataja annab sõna MTÜ Arenduskoja tegevjuhile, Heiki Vuntusele, tegevuskavas 
sisalduva liikmetele korraldatava praktilise meeskonnakoolituse õppereisi korraldamine, tegevuse 
täpsemaks ülevaate andmiseks (Lisa 5).  
Heiki Vuntus selgitab, et õppereis sihtkohaks valiti Mallorca. Õppereisi organiseeriks ja korraldusliku 
poolega tegeleb MTÜ Arenduskoda. Heiki Vuntuse ettepanek on mitte kaasata käesolevale 
sisekoolitusele väljaspoolt inimesi. Käesoleva praktilise õppereisi peamine eesmärk siiski Eesti Leader 
Liidu liikmeskonna meeskonnakoolitus. Meeskonnakoolituse asukohavaliku põhjendus – ei ole 
võimalik hilineda ega varem lahkuda. Hind liikme kohta ca 1200 eurot. Orienteeruv meeskonnatöö 
koolituse õppereisi toimumise aeg on sügis 2018.a Tiiu Rüütle teeb ettepaneku kaasata liikmete 
meeskonnatöö õppereisile ka (õppereisi toimumise ajaks)  endine tegevjuht, Piret Leskova.  
 
Otsus: Info võeti teadmiseks. 
 
Koosoleku juhataja Valdek Haugas annab sõna Piret Leskovale projekt “EV100” idee tutvustamiseks.  
Tegevjuht Piret Leskova selgitab, et projekti idee on tekkinud liikmete arengupäevade raames ja 
liikmete ettepanekul. „EV100“ projekt oleks kõikide tegevusgruppide ühine projekt ehk LEADER 
tegevusgruppide koostööprojekt. Tegevused: 100 lugu teemal “Maal on edukas elu”. 2019. aastal 
esitatakse PRIAle. Leitakse, et LEADER tegevusgruppide koostööprojekt viiakse ellu vaid siis, kui 
osalevad kõik 26 tegevusgruppi. Projekti eesmärk on LEADER maine ja tuntuse tõstmine. Vaid 24 % 
Eesti elanikest teavad, mis on LEADER. ELL kommunikatsooni töörühm toetab. Lisaks lugudele võiksid 
projektis olla ka koolitused ja teavitusüritused. Eesti Leader Liidu liikmed kiidavad projekti heaks, 
aplaus. Projekti peetakse liikmete poolt ambitsioonikas ja vajalikuks. Karl Õmblus, Võrtsjärve 
Ühendusest peab oluliseks väljundiks lisaks reaalsetele tegevustele ka koostööharjutust LEADER 
tegevusgruppide vahel. 
 
Hiidlaste Koostöökogust Reet Kokovkin teeb üleskutse Eesti Leader Liidule ja liikmetele toetada 
partneritena eesti süldi projekti teavituse ja info jagamisega, kulusid ei kaasne. Kõik ELL liikmed 
kiidavad ettepaneku heaks ja on valmis omalt poolt abiks olema.  
 
Koosoleku juhataja Valdek Haugas annab sõna Tiiu Rüütlele Eesti Leader Liidu 2018.aasta eelarve 
tutvustamiseks (Lisa 6).   
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Tiiu Rüütle selgitab, et kui juhatuses 2018 aasta tegevuste kava sai kirja, siis eelarvelisi tegevusi 
vaadates selgus, et tegevuskava tuleb pisut vähendada, kuna ei jätku kõigiks tegevusteks piisavalt 
vahendeid. Vaja oleks olnud liikmemaksu tõsta. Praegu tegi juhatus ettepanek liikmemaksu mitte 
tõsta, aga 2018. aastal tuleks liikmemaksu tõstmist kindlasti arutada.  
 
Virumaa Koostöökogu tegevjuht Kadri Kuusmik teeb ettepaneku tõsta pisut liikmemaksu, et saaks 
rahastada juhatuse liikmete esinduskulusid LEADER liidu eelarvest, et seda ei peaks tegema 
tegevusgrupi eelarvest.  
 
Ühiselt leitakse liikmete vahelises arutelus, et uute liikmete juurdetulek on väga vajalik, praegu on 
liikmemaksude panus ca 50 000 eurot, kui kõik tegevusgrupid oleks liikmed, oleks eelarve ca 65 000. 
 
Arutelu, et PRIA ei maksa teise aasta poolaasta arvet välja, seega tuleb liikmemaksu tasuda kahes 
osas. 
 
Eesti Leader Liidu juhatuse Silva Anspal teeb ettepaneku saata kaks eraldi liikmemaksu arvet 
kummagi poolaasta kohta, tähtaegadega 31. märts ja 30. september. Ettepanek võetakse liikmete 
poolt hästi vastu. 
 
Otsus: P4-1 Kinnitada liikmemaksu määr vastavalt Lisa 7-le ja liikmemaksu maksmise tähtaegadeks 
31. märts ja 30. september. 
 
Otsuse poolt 14 liiget, vastu ja erapooletuid ei ole.  
 
Otsus: P4-2 Kinnitada Eesti LEADER Liidu tegevuskava ja eelarve 2018 vastavalt esitatud projektidele 
 
Otsuse poolt 14 liiget, vastu ja erapooletuid ei ole.  
 
 

5. Eesti Leader Liidu  töörühmade juhtide ja liikmete kinnitamine  
 

Eesti Leader Liidu juhatuse esimees, Valdek Haugas sõnab, et Liidu tegevus põhineb suuresti 
töörühmade tegevusel ja teeb ettepaneku, et iga tegevusgrupp määrab vähemalt ühte töörühma 
vähemalt ühe oma tegevusgrupi inimese.  
 
Rafael Milerman Lääne-Harju Koostöökogust teeb ettepaneku, et liikmeid protokolliliselt kirja ei 
panda, aga kinnitatakse töörühmade juhid.  
 
Üldkoosolek on tehtud ettepanekuga nõus.  
 
Koosoleku juht Valdek Haugas annab sõna töörühmade juhtidele senistest tegevustest ülevaate 
andmiseks. 
 
Esimesena saab sõna Rafael Milerman, laienemise töörühma juht.  Ta selgitab, et on kohtutud 
mitteliikmetega. Ükski mitteliige ei ole kategooriliselt keeldunud ja mitteliikmetega  kohtuma 
minnakse veel, nt Ida-Harju juhatuse koosolekule. Mitteliikmete külastusel on oluline alati mainida, 
et liikmemaks on abikõlblik kulu ja saadakse PRIAlt tagasi elavdamiskulude alt. Alati saab kutsuda 
Eesti Leader Liidu juhatust LEADER tegevusgruppide juhatuste või üldkoosolekutele rääkima.  
 
Teisena saab töörühma juhtidest sõna Anu Altmets, kommunikatsiooni töörühma juht. Anu Altmetsa 
sõnul on töörühm väga aktiivne, on olnud palju kohtumisi. Kommunikatsiooni töörühm on saanud 
mitmeid ülesandeid ELL juhatuselt, kõik ülesanded on täidetud ja vajalikud materjalid koostatud. Anu 
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Altmets kiidab Kerli Lambingut Lääne-Harju Koostöökogust, kes on vormistanud kõik töörühma 
arutelud ja teinud seda väga hästi.   
 
Kolmandana saab sõna määruse tõlgendamise töörühma liikmena Kerli Lambing, Lääne –Harju 
Koostöökogust. Kerli Lambingu sõnul on töörühm aktiivne ja töörühma suurim võit ilmselt määruse 
muudatuse muudatusettepanekud. 
 
Neljanda töörühma juhina saab töörühma tööst ülevaate andmiseks sõna multifondide töörühma 
juht, Kristiina Tammets. Töörühma liikmed on väga aktiivselt kohtunud ja palju tööd multifondide 
rakendamise eelduseks ära teinud. Kristiina Tammetsa sõnul on uuel aastal esimesed tegevused 
sotsiaalpartneritega kohtumised. Enne sotsiaalpartneritega kohtumist on vaja aga töörühma liikmetel 
omavahel ka kohtuda. Kristiina teeb doodle kalendri kohtumise ettepanekuga. Multifondide töörühm 
on ainuke ELL töörühm, kus töörühmas osaleb väljastpoolt Eesti Leader Liitu inimesi. 
 
Viiendana saab sõna õigusloome töörühma juht Tiiu Rüütle. Tiiu Rüütle sõnul on töörühma peamine 
eesmärk mitte lasta kärpida LEADER vahendeid. Töörühma tööiseloom on pigem  selgitustöö ja 
erinevate läbirääkimiste pidamise ettepanekute tegemine.  
 
Kuuenda ja viimase töörühma liikmena saab sõna protsesside töörühma juht, Silva Anspal. Käesoleva 
aasta üheks peamiseks tööks oli riigihangete teema. Algselt arutati töörühma vajalikkusel 
ühiskoolituste ja hankejuhendi jne tegevuste teostamist, aga aeg on näidanud, et töörühma on vaja 
teiselaadiliste tegevuste elluviimisel. Töörühma liikmete abil koostati märgukiri 
Maaeluministeeriumile. Ministeeriumi vastus oli üldsõnaline ja kavas on ministeeriumile vastuseks 
saata veel teinegi kiri, mis on praegu viimasel toimetamisel. Töörühmal on edasiselt kavas koostada 
Eesti Leader Liidu töörühmade töö hea tava või töökorraldus, mis sisaldab ka juhiseid, et kui tuleb 
ettepanek/päring /probleem/teema tegevjuhile, siis hinnatakse, millisesse töörühma see 
ettepanek/päring /probleem/teema kuulub, töörühm menetleb ja teeb ettepaneku juhatusele. 
Soovitus sisestada Eesti Leader Liidu kodulehel oleva lingi kaudu erinevaid probleeme, teemasid või 
küsimusi, kasutage seda julgelt.  
 
Eesti Leader Liidu kodulehel on välja toodud Eesti Leader Liidu töörühmad, nende juhid ja ka 
töörühmade liikmed.  
 
Otsus: P5-1 Kinnitada järgmised Eesti Leader Liidu töörühmade juhid: 

 LEADER määruse tõlgendamise töörühma juht - Ene Sarapuu 

 CLLD 2020+/multifondide töörühma juht - Kristiina Tammets  

 Õigusloome töörühma juht - Tiiu Rüütle  

 ELL protsesside töörühma juht - Silva Anspal  

 ELL laienemise töörühma juht - Rafael Milerman  

 Kommunikatsiooni töörühma juht  - Anu Altmets   
 

6. Info ja algatatud küsimused. 
 

Eesti Leader Liidu juhatuse esimees Valdek Haugas teeb liikmetele teatavaks, et uue tegevjuhi 
konkurss avati täna. Palub liikmetel tegevjuhi konkurssi kuulutust jagada ning kutsub kõiki üles ka 
kandideerima. 
 
Lahkuv tegevjuht tänab liikmeskonda ja Eesti Leader Liidu juhatus ja liikmed annavad oma tänusõnad 
üle lahkuvale tegevjuhile. 
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Valgamaa partnerluskogu tegevjuht ,Tiina Ivask sõnab, et võib-olla Piret jäi natuke üksi ning kutsub 
üles mõttele, kas uuele tegevjuhile lähedal asuv tegevusgrupp ei võiks teda n.ö. majutada. Ettapanek 
leiab liikmeskonnas hea vastuvõtu. 
 
Koosoleku juhataja edastab infona Eesti Leader Liidu juhatuse ettepaneku, et järgmisel Eesti Leader 
Liidu üldkoosolekul arutada EMSL liikmeks astumist. Liikmeskond on tehtud arutluse ettepanekuga 
nõus. 
 
Tehakse teatavaks ka uue liikme tulek alates 2018 aastast on ka Pärnu Lahe Partnerluskogu Eesti 
Leader Liidu liige. 
 
Koosoleku juhataja tänab koosolekul osalenud liikmeid. 
 
 
 
Koosoleku juhataja: Valdek Haugas  
 
 
Koosoleku protokollija: Ede Teinbas 
 


