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Juhatuse koosoleku 

PROTOKOLL                                                                                          

13.09.2017.a. 

Roosna-Alliku, Järvamaa 

Osalesid juhatuse liikmed  Karl Õmblus, Silva Anspal, Tiiu Rüütle, Rafael Milerman ja Valdek Haugas ning 

tegevjuht Piret Leskova. 

Päevakord: 

1. LEADER suveseminari tagasiside; 

2. ELL 2017 tegevuskava täitmise ülevaade; 

3. Valdek Haugase ettepaneku ja idee arutelu; 

4. Mitteliikmete kaasamine; 

5. Juhatuse liikmete tööjaotuse ja -korra arutelu; 

6. Jookvate küsimuste ja tegevuste ülevaade. 

Koosoleku rakendamine:  

koosoleku juhatajaks valiti Valdek Haugas ja protokollijaks Piret Leskova 

Kõik juhatuse liikmed olid päevakorra kinnitamise poolt. 

 

P 1. LEADER suveseminari tagasiside  

LEADER suveseminariga seotud toimunud üritusest ja tegevustest antakse ülevaade järgnevalt:  

Silva Anspal andis ülevaate ELL särkide tellimise  kohta. Särke saab tellida juurde. Silva Anspal koostab ülevaate 

särkide hetkeseisust ja annab sellest tegevjuhile teada ning tegevjuht saadab liikmetele teade särkide juurde 

tellimise võimaluse kohta. 

Tiiu Rüütle andis ülevaate LEADER suveseminaril korraldatud konkurssi „Kohalike jookide esitlus“ osas. Piret 

Leskova andis ülevaate ürituse korralduskulude osas. 23.08.17 Voorel toimunud õhtuse üritusega kaasnesid 

ELL-l järgnevad kulud: Tänukirjade pildiraamid, joogitopsid jms – 164,76€; Pildiraamid hõbedased – 9,75€; 

Koopiateenus/printimine – 32,20€; Ansambel „Mehed mandrilt“ – 300€; Õhtujuht, konkurssi läbiviija – 300€; 

Tervitusjook – 73€; Kokku: 879,71€. 

Info võeti juhatuse liikmete poolt teadmiseks! 

 

P 2. ELL 2017 tegevuskava täitmise ülevaade  

Tegevjuht Piret Leskova andis ülevaate 2017 aasta toimunud tegevustest, LISA 1.  

Ettepanek: Koostada 2017. aasta tegevuskava täimise tabel järgmise nädala lõpuks (22.09.2017.a.) 

Ettepaneku poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed. 
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Otsus: Tegevjuht koostab 2017. aasta tegevuskava täitmise ülevaate 22. septembriks 2017.a, täidab tabeli 

LISA2. 

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

 

P 3. Valdek Haugase ettepaneku ja idee arutelu 

Juhatuse liikmelt, Valdek Haugaselt tuli idee pakkuda Eesti Leader Liidu poolt Eesti Vabariigile 100 

aastapäevaks kingitus, näiteks midagi sarnast nagu 100 kaunist talukohta Leader Liidult Eesti Vabariigile jne. 

Eesmärk on esile tõsta tegevusi, mis kajastavad maaelu tegelikkust, kus maale on tagasi tuldud ja saadakse 

edukalt hakkama. Maal on edukas elu – 100 näidet. Näidata maaelu mitmekesisust. Tuua näiteid noorte 

naasmisest maale, eduka ettevõtte, äri loomine. Talude taastamine. Tegevusgrupp ise valib tegevuse, mis 

väärib piirkonnas esile tõstmist. Näidata maal hakkama saamist. Ühest tegevusgrupist umbes 4 näidet. 26 KTG 

koostööprojekt! Saada kokku 100 lugu „Maal on edukas elu“, meedia kajastusteks.  

Otsus: Tegevjuht vormistab üleskutse LEADER tegevusgruppidele ja ühiselt hakatakse arutama kõikide 

tegevusgruppide ühisprojekti läbiviimise võimalust.  

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

 

P 4. Mitteliikmete kaasamine 

Toimub arutelu mitteliikmete kaasamise võimalike erinevate taktikate osas. Kaardistada KTG-d ja panna paika 

ülejäänutega tegelemise taktika, järjekord jms. Liikmelisus annab tegevusgruppidele suurema usalduse, 

võimaldab erinevate probleemide lahendamisel tööjaotust, mis annab ühele tegevusgrupile hulgaliselt kokku 

hoitud aega, võimalik ühiselt erinevaid probleeme lahendada. 

ELARD presidentuuri toetuse 500€ arved! – vaidlustatakse – Peipsi-Alutaguse, Kirderannik ja Ida-Harju.  

ELARD eesistumise aeg on Eestile andnud palju võimalusi, mis muidu oleksid kättesaamatud. Näiteks LEADER 

programmi tuleviku küsimused, ehk siis KTG-de tegevuse jätkusuutlikus. Leiame, et tegevusgrupid, kes ei toeta 

lubatud summas ELARD presidentuuri ei ole ühtlasi huvitatud ka LEADER programmist ega selle 

jätkusuutlikkusest.  

Juhatuse liikmed paluvad tegevjuhil küsida nende tegevusgruppide käest, kes ei toeta hetkel kokkulepitud 

summas ELARD presidentuuri, et kas Teie jaoks on oluline, et LEADER jätkuks ka 2020+? Osade 

tegevusgruppide poolt makstakse küll ELARD liikmemaksu aga mis põhjusel ei taheta toetada presidentuuri? 

ELARD presidentuuri toetab ka MEM ja Maamajanduse Infokeskus. ELARD presidentuuri abiga on toodud 

mitmeid suursündmusi Eestisse.  

Otsus: Mitte teha ümber ELARDiga seotud arveid, mis on ELARD liikmemaksu ja ELARD presidentuuri osas 

LEADER tegevusgruppidele väljastatud. Paluda selgitust tegevusgruppidelt, kes ei ole nõus maksma ELARD 

presidentuuri toetust kokkulepitud summas. Olles ise ELARD liige ja ei toetata ELARD presidentuuri, millest 

selline vastuolu? 

Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud. 
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P 5. Juhatuse liikmete tööjaotuse ja -korra arutelu  

Arutati läbi Eesti Leader Liidu juhatuse liikmete ülesanded ja kohustused, et omada ühtset pilti ja ettekujutust 

juhatuse liikmete tööst. Tiiu Rüütle taandab end Multifondid/CLLD 2020+ töörühma liikme tööst, kuna ei ole 

saanud mitmetel töörühma liikmete kohtumistel osaleda. 

Otsus: Taandada Tiiu Rüütle Multifondid/CLLD 2020+ töörühma liikme tööst. 

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

Töörühmade tegevuste ülevaade peab tulema juhatuse liikmetelt. Töökordade töörühm, Silva Anspali 

eestvedamisel hakkab tegelema riigihangetega seotud küsimustega, mis kerkis üles Hiidlaste Koostöökogu ja 

Arenduskoja poolt teada antud juhtumitest. Töörühm tuleb kokku, ühiselt lahatakse teemat, valmistatakse 

ette ka hankekorra näidis, mida tegevusgrupid saavad kasutada. Uurida PRIAst, kas LEADERi puhul on 

märgitud PRIA põhimääruses LEADER lähenemisest lähtuvalt LEADER erisus. 

Arutatakse juhatuse liikmete vahelist telefonidele ja e-postidele vastamise üldist normi. Lepitakse kokku, et 

üldine vastamise norm on üks tööpäev ehk siis 24 tunni jooksul. Kirjadele, millele soovitakse saada kindlasti 

vastust või juhatuse liikmete tagasisidet, neile kirjadele märgib saatja, et ta soovib vastust.  

 Üks Valdeku ettepanek on et iga juhatuse liige võiks käia ühel või kahel esindusüritusel Liidu nimel ja kanda 

näiteks kulud oma KTG eelarvest. Võiksime leppida kokku suurusjärgu. Ettepanek osade juhatuse liikmete 

poolt tagasi lükatud. Ühtset summat kokku ei lepita. Võtame aasta lõpus  kokku kulud reisidele, et anda 

ülevaadet, kui palju kulub reisidele ja vajadusel teha liikmete ettepanek tõsta liikmemaksu.  

Otsus: Leppida kokku kohtumine PRIA LEADER toetuste bürooga ja töökordade töörühm alustab tööd 

üleskerkinud riigihangete tõlgendamise teemade käsitlemist ja uue riigihangete korra väljatöötamist. 

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

 

P 6. Jookvate küsimuste ja tegevuste ülevaade. 

Tegevjuht, Piret Leskova annab ülevaate eelseisvatest tegevustest ja kohtumistest: 

P6.1 Kohtumine PRIA LEADER toetuste büroo esindajatega. 

20.09.2017.a. toimub Tartus kohtumine Eesti Leader Liidu esindajate ja PRIA Leader toetuste büroo juhataja 

vahel. Kohtumise eesmärk on parandada koostööd KTG-de ja PRIA vahel. Kohtumisel räägitakse läbi osapoolte 

ootused ja vajadused, silmas pidades Leader lähenemist. Arutlusele tulevad ka Leader maastikul aktuaalsed 

olevad teemad nagu käibemaksu teema, riigihanke teema ning kaalutlusotsuse tegemine. 

Ettepanek: Kohtumisel osalevad Eesti Leader Liidu poolt Valdek Haugas, Tiiu Rüütle ja Piret Leskova. 

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

P6.2 Ülevaade CLLD töörühma tegevustest ja töörühma plaanidest  

P6.2.1 ELLi ülesanne on kokku panna materjal läbirääkimisteks valitsusasutustega CLLD ja multifondide teemal. 

Töörühma koosolekul sai kokku lepitud küsitluse valmimise kuupäevaks 12.09.2017. Tegevjuhi haigestumise 

tõttu määrati uueks küsitluse valmimise kuupäevaks 20.09.2017.a. Küsimustik saadetakse töögrupile üle 

vaatamiseks 19.09.17 ja edastatakse tegevusgruppidele täitmiseks 20.09.2017. 

Info võeti juhatuse liikmete poolt teadmiseks! 
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P6.2.2 Konverentsil "Pärast aastat 2020: Euroopa rannikualade kogukondade toetamine" - “Beyond 2020: 

Supporting Europe's coastal communities” 12.-13. oktoobril Tallinnas osaleb Valdek Haugas, võimalusel ka 

Rafael Milerman ja Karl Õmblus.  

Info võeti juhatuse liikmete poolt teadmiseks! 

P6.2.3 Ede Teinbasi, Lääne-Harju Koostöökogust pööras multifondide töörühmas tähelepanu sellele, et 

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 koostamise juhtrühma ei ole kaasatud Eesti 

Leader Liitu ja et  Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava koostamise ettepanekus (punkt 4.2 ja 5) 

käsitletakse maaelu põllumajanduse ühe alavaldkonnana. Oleme seisukohal, et maaelu on valdkond, mis 

hõlmab endas muuhulgas ka põllumajanduse ja kalanduse teemasid ning mis on seotud regionaalarengu 

tulemusvaldkonnaga. Samale küsimusele on tähelepanu juhtinud Rahandusministeerium (märkustega 

arvestamise tabelis p 2).  

Ettepanek: Avaldame soovi kuuluda Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava koostamise 

juhtrühma. Leiame, et Eesti Leader Liidu kuulumine juhtrühma on oluline, kuna ühinguna koondame Eesti 

LEADER tegevusgruppe, kes tegutsevad rahvusvaheliste arendusorganisatsioonidena kogukondade 

ühendajana, regionaalpoliitika toetajana ja maaelu hoidjana.  

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

Otsus P6.2.3: Esitada maaeluministeeriumile pöördumine sooviga kuuluda Põllumajanduse ja kalanduse 

valdkonna arengukava aastani 2030 koostamise juhtrühma. Esitada Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna 

arengukava 2030 koostamise juhtrühma liikmeks Eesti Leader Liidu poolt Valdek Haugase, Eesti Leader Liidu 

juhatuse esimehe ja asendusliikmeks Piret Leskova,  Eesti Leader Liidu tegevjuhi. 

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

P6.2.4 LEADER infopäeval 26.09.17 teeb ettekande: „LEADER/CLLD tuleviku töörühma töö vahekokkuvõte“ 

Eesti LEADER Liidu poolt Kristiina Tammets, multifondid 2020+/CLLD töörühma juht. 

Info võeti juhatuse liikmete poolt teadmiseks! 

P6.3 Pärnu Kolledž esitas kutse tutvustada Leader'i võimalusi tudengitele 06.10.17.a. 

06.10.17 toimub Pärnu Kolledžis aine „turismitoodete disain ja arendus“ raames paneeldiskussiooni, mille 

teemaks on arendustegevuste rahastamise võimalused. Kohtumise eesmärk on tutvustada viimase aasta 

turismitudengitele erinevaid võimalusi, mida riik, kohalikud omavalitsused, Euroopa Liit ja teised 

organisatsioonid pakkuvad, tõstmaks õppijate teadlikust erinevatest võimalustest ja oskust infos orienteeruda 

ning õigetesse organisatsioonidesse edaspidi pöörduda. Eesti Leader Liidu poolt teeb ettekande Piret Leskova, 

teemal: „Leader-programmi ja selle kui maaelu arengut teotamiseks ja edendamiseks rakendatav 

toetusskeemi selgitamine.“ 

Info võeti juhatuse liikmete poolt teadmiseks! 

P6.4 Koolitajate kohtumine (KÜSK projekti järgne projektis plaanitud tegevus) 

Liikmetele pakutud kohtumise kuupäevades sobis kõige enam kohtumiseks 5. oktoober 2017.a. Koolitaja 

saadab küsitluse  ja päev kujuneb pikaks 10:00 – 16:00. Koolitajatega kohtumine oli kavas korraldada 

Järvamaal, täpne koht veel lahtine. 

Ettepanekud: Korraldada kohtumine koolitajatega 05.10.2017.a Järvamaal, Eistvere mõisa aida majas. 

Ettepaneku poolt kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud. 
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Info võeti juhatuse liikmete poolt teadmiseks. 

P6.5 Maaelu turundajate ümarlaud toimub 27.09.2017.a Jänedal 

 Maaelu turundajate ümarlauda kuuluvad– Maale elama liikumine, Kodukant, Eesti Maaturism, Eesti Leader 

Liit. Kohtumist aitab korraldada Maainfo (Ester), kavas on kohtuda Jäneda 27.09 kl 11.00. Arutlusel on 

võimalikud tegevused maale elama ürituste korraldamise osas ja partnerite võimalikest panustest jms. 

Ettepanekud: Kohtumisel osaleb Piret Leskova, Eesti Leader Liidu tegevjuht. 

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

Info võeti juhatuse liikmete poolt teadmiseks. 

 

Koosoleku juhataja: Valdek Haugas /allkirjastatud digitaalselt/ 

Protokollija: Piret Leskova /allkirjastatud digitaalselt/ 


