
 
 

Juhatuse koosoleku  

PROTOKOLL                                                                                                                                      14.01.2016.a. 

 

 2016 Abja-Paluoja, Viljandimaa 

Osalesid juhatuse liikmed  Anneli Ott, Ene Sarapuu, Silva Anspal, Karl Õmblus, Tiiu Rüütle ja Koit 

Kelder ning tegevjuht Piret Leskova. 

Päevakord: 

1. ELL tegevuskava 2016.a. 

2. Ülevaade ELL rahavoogudest 

3. Esindatus ELARDis ja sellega seotud kulutused 

4. Mulgimaa Arenduskoja avalduse läbivaatamine  

5. Jooksvad küsimused 

 

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

Juhatuse liikmete ettepanekul lisati päevakorda jooksvate küsimuste arutelupunkt. 

Kinnitati päevakord. 

P 1. ELL tegevuskava 2016.a. 

Juhatuse liikmete poolt vaadati läbi 2016 aasta tegevuskava.  

Otsus: tegevuskava vormistada ümber tabeli kujul ning vormistada lisaks 2016 aasta plaanitavate 

tegevuste ja tööde kava. 

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

 

P 2. Ülevaade ELL rahavoogudest 

Eesti Leader Liidu poolt väljastati arveid 2015 aastal summas 45 275 eurot (sellest 12512,00 eurot 

Horvaatia projekti I arve). Laekunud on arveid summas 41 935,60 eurot. Täielikult on väljastatud 

arvetest laekunud järgmisstel teemadel väljastatud arved: 06.01.15 Mäos toimunud kohtumise osas, 

2015 aasta liikmemaks, Läänemaal toimunud kohtumise osas, Maainfo (sõidukulu) arve, Horvaatia 

tööde I osa arve. Osaliselt laekumata on 2015 aasta täiendav liikmemaks (võlglased nende maksete 

osas on Mulgimaa Arenduskoda, Nelja Valla Kogu, Hiidlaste Koostöökogu, Raplamaa Partnerluskogu), 

ELARD liikmemaksu osas esitatud arved tegevusgruppidele (võlglased nende arvete osas on 

Jõgevamaa Koostöökogu, Mulgimaa Arenduskoda, Nelja Valla Kogu, Raplamaa Partnerluskogu, Ida-

Harju Koostöökogu, Kirderanniku Koostöökogu, PAIK, Partnerid, Peipsi-Alutaguse Koostöökoda). 

Laekumata on ka TAS-ile esitatud arve ELARD kulude osas. Kokku on veel laekumata arveid summas 

3 340 eurot. 



ELARD liikmemaksu arvete osas esitasid viis tegevusgruppi ELARDile palve sooviga saada 2015 aasta 

liikmemaksu arve otse tegevusgrupile. Need on Ida-Harju Koostöökogu, Kirderanniku Koostöökogu, 

PAIK, Partnerid, Peipsi-Alutaguse Koostöökoda. 

Otsus: Tunnistada raamatupidamislikult lootusetuteks arveteks Ida-Harju Koostöökogu, Kirderanniku 

Koostöökogu, PAIK, Partnerid, Peipsi-Alutaguse Koostöökoda ELARD liikmemaksu arved. Teiste 

laekumata arvete osas saata meeldetuletused. 

Lisaks on 2014 aastast laekumata ka Nelja Valla Kogu 2014 aasta liikmemaks, 1000 eurot. 

Otsus: Lähtudes Nelja Valla Kogu olukorrast, tunnistada Nelja Valla Kogu 2014 aasta liikmemaksu 

arve lootusetuks ja mitte nõuda tegevusgrupilt arve nr 38 tasumist. 

Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud kuus juhatuse liiget. 

 

P 3. Esindatus ELARDis ja sellega seotud kulutused 

2016 aasta eelarve planeerimisel arvestatakse asjaoludega, et Eestile on 2016 aasta ELARDi 

presidentuuri aasta. Käesoleval ajahetkel on Eesti Leader Liidul käimas läbirääkimised 

Põllumajandusministeeriumiga lisaraha saamiseks, et katta presidentuuriaastaga seonduvaid kulusid. 

Prognoositavate kulude katteks on vajalik lisaks riigieelarvelisele toetusele ka tegevusgruppide 

toetust prognoositavalt 13 000 eurot (a´500€/KTG) üheks presidentuuri aastaks, et katta esindaja 

majutust, sõidukulu ja muud sarnaseid esinduskulusid. Riigieelarveliste vahenditega planeeritakse 

katta ürituste korraldamisega seonduvaid kulutusi ja liidu poolt antava tehnilise toega seonduvad 

kulud vastavalt prognoositud eelarvele  

Info võeti Eesti Leader Liidu juhatuse liikmete poolt teadmiseks. 

 

P 4. Mulgimaa Arenduskoja avalduse läbivaatamine  

 14.jaanuaril 2016.a. toimunud koosolekul vaatas juhatus läbi 31.12.2015.a. laekunud MTÜ Mulgimaa 

Arenduskoja juhatuse otsuse ja sellekohase avalduse Eesti Leader Liidust väljaastumise kohta.  

MTÜ Mulgimaa Arenduskojal on seisuga 14.01.2016.a. Eesti Leader Liidule tasumata ELARD 2015.a. 

liikmemaks summas 60 eurot ja liidu 2015.a. täiendav liikmemaks summas 600 eurot.  

Mittetulundusühingute seaduse §18 lõige 2 kohaselt võtab otsuseid kõikides mittetulundusühingu 

juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või mittetulundusühingu 

muu organi pädevusse vastu üldkoosolek.  

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja põhikirja punkt 8.3.9. kohaselt teeb liitudesse ja organisatsioonidesse 

astumise ja väljaastumise otsuse üldkoosolek.  

Otsus : Eesti Leader Liit loeb MTÜ Mulgimaa Arenduskoda oma liikmeskonnast välja arvatuks seisuga 

31.12.2015.a. tingimusel, et liikme väljaastumise otsus on kooskõlas mittetulundusühingute seaduse 

ja liikme enda põhikirjaga ja võlgnevus summas 660 eurot tasutud.  

Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud kuus juhatuse liiget. 

 

 



P 5. Jooksvad küsimused 

Jooksvate küsimustena oli arutlusel Eesti Leader Liidu liikmete ühisseminari korraldamine. Kohtuda 

liikmetega Eesti keskel, Järvamaal 

Otsus: Silva tegeleb seminari koha leidmisega ja tegevjuht seminari päevakava ja korraldusega. 

 

Koosoleku juhataja: Tiiu Rüütle  

Protokollija: Piret Leskova 


