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Mittetulundusühingu Eesti Leader Liit 

 

Juhatuse koosoleku  

Protokoll 

 

07.09.2015 

Mäo, Järvamaa 

 

Koosolekut juhatas: Tiiu Rüütle 

Koosolekut protokollis: Piret Leskova 

 

 

Päevakord: 

 

1. Info ELARD presidentuuri teemal – Kristiina Timmo 

2. Ülevaade Horvaatia põllumajandusministeeriumi Leader strateegia käsiraamatu 

koostamise hankes osalemisest – Kadri Tillemann 

3. Ülevaade Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee komisjoni liikmete valimisest – 

Kadri Tillemann  

4. Ülevaade Türgi Toidu, Põllumajanduse ja Loomakasvatuse ministeeriumi LEADER 

osakonna ametnike vastuvõtust oktoobris  - Piret Leskova  

5. Info Euroopa Maapäeval osalemise kohta – Piret Leskova 

6. Tunnustamine ja eriauhinnad 

7. 2015 aasta täiendava liikmemaksu vajadustest ja 2016  aasta liikmemaksu prognoos - 

Piret Leskova  

8. Leader rakendusmääruse eelnõu ettepanekud ja küsimused – Piret Leskova 

9. Jooksvad küsimused 

 

 

P 1. Info ELARD presidentuuri teemal 

 

Ülevaate ELARD presidentuuri teemadel andis Kristiina Timmo. Kristiina Timmo andis 

ülevaate ELARD presidentuuriteemal toimunud kirjavahetusest ja Portugali poolt tehtud 

ettepanekust. Päevakorral on topelt presidentuuri küsimus Eesti ja Portugaliga ajavahemikus 

2016-2019 aasta. Veel on selgumata, kumb riik alustab ajavahemikul 2016-2017 

presidentuuriga ja kumb asepresidentuuriga. Eesti poolt on esitatud tegevuskava ja eelarve 

aastateks 2016-2017. Portugalil pole esitatud veel omapoolset tegevuskava ega eelarvet. Eesti 
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poolt ollakse valmis aastateks 2016-2017 nii asepresidentuuriks kui ka presidentuuriks ning 

sarnaselt ka aastateks 2017-2018. 

 

Otsus 1: Nõustuti Eesti ja Portugali topelt presidentuuriga ning leiti, et asepersidentuuri ajal 

on eelarveline vajadus tunduvalt väiksem võrreldes presidentuuri ajaga ning seda sõnumit 

tuleb edasi anda ka ELARD liikmetele. 

 

Otsuse poolt on kõik Eesti Leader Liidu juhatuse liikmed. 

 

P 2. Ülevaade Horvaatia põllumajandusministeeriumi Leader strateegia käsiraamatu 

koostamise hankes osalemisest 

 

Ülevaate Horvaatia Põllumajandusministeeriumi poolt korraldatud Leader strateegia juhise 

ning seire- ja hindamissoovituste koostamise hankes osalemisest andis Kadri Tillemanni 

(Lääne-Harju Koostöökogu). Kadri Tillemanni eestvedamisel esitas Eesti Leader Liit juulis 

pakkumuse nimetatud hanke raames. Lisaks hinnapakkumisele (ca 25 000 eurot) koostati ka 

sisuline pakkumine ning moodustati rahvusvaheline konsultantide meeskond: Kadri 

Tillemann (LHKK), Kristiina Timmo (TAS), Kristine Hindriks (Maaeluministeerium), Pedro 

Brosei (Euroopa Komisjon). Hanke hindamise kriteeriumites 70% moodustas pakkumise sisu 

ja 30% hind.  Kokku saabus Horvaatia Põllumajandusministeerumile kaks pakkumist, millest 

Eesti Leader Liidu pakkumine oli küll kõige kõrgem, kuid kuna sisulised punktid olid 

sedavõrd kõrged, siis tunnistati Eesti Leader Liidu pakkumus hanke võitjaks. Tänaseks on 

Horvaatia Põllumajandusministeerium omalt poolt lepingu koostanud ja juhatuse heakskiidu 

korral saaks tööga alustada. Lepingu sõlmimine eeldab, et Eesti Leader Liit väljastab 10% 

osas töö maksumusest tellijale teostusgarantii. Kuna töö teostamine sisaldab kahte reisi 

Horvaatiasse, siis reisikulude optimeerimiseks on mõistlik taotleda liidule ka krediitkaart. 

Tööde teostamise lõpptähtaeg on oktoobri lõpus, tööde eest tasumine toimub 3 osas. Töö 

teostamise eelarves on Leader Liidule ette nähtud üldkuludeks 2000 eurot, lisaks kuni 1000 

eurot otseste (side, teenustasud jne) kulude  kattes. Muus osas moodustavad pakkumuse 

eelarvest enamuse töötasud ja reisikulud.  

 

Otsus 2: Eesti Leader Liidule taotletaks juhatuse esimehe poolt krediitkaard. 

 

Otsuse poolt on kõik Eesti Leader Liidu juhatuse liikmed. 

 

 

P 3. Ülevaade Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee komisjoni liikmete valimisest 

 

Ülevaade Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee komisjoni liikmete valimisest andis Kadri 

Tillemann (Lääne-Harju Koostöökogu). Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) III 

grupi kahele kohale kandideeris 6 organisatsiooni. Sotsiaalministeeriumi valikuprotseduuri 

järgselt osutusid valituks ja said õiguse esitada EMSK liikmete ja asendusliikmete 

kandidaadid Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoda. Juba 

enne valiku tegemist oli kandidaatide vahel jutuks, et organisatsioonid teevad omavahel 

rohkem koostööd ja liikmete nimetamise õiguse saanud organisatsioonid võiksid kaaluda, et 
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asendusliige määratakse teisest organisatsioonist ning neile antakse võimaluse korral suurem 

ja sisulisem roll EMSK töös osaleda. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda nõustus esitama 

Kadri Tillemanni oma asendusliikme kandidaadiks ning tänaseks on Vabariigi Valitsus 

liikme- ja asendusliikme kandidaadid kinnitanud ning mandaatperiood algab oktoobris.  

 

Otsus 3: Juhatus kiitik heaks Kadri Tillemanni esinduse asendusliikmena Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomitees. Juhatuse esimees, tegevjuht ja Kadri Tillemann kohtuvad 

koostööläbirääkimises Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga oktoobrikuuks.  

 

Otsuse poolt on kõik Eesti Leader Liidu juhatuse liikmed. 

 

P 4. Ülevaade Türgi Toidu, Põllumajanduse ja Loomakasvatuse ministeeriumi 

LEADER osakonna ametnike vastuvõtust oktoobris 

 

Ülevaate Türgi Toidu, Põllumajanduse ja Loomakasvatuse ministeeriumi LEADER 

osakonna ametnike vastuvõtust oktoobris andis Piret Leskova. Ave Bremse Maamajanduse 

Infokeskusest pakkus Eesti Leader Liidule võimalust osaleda Türgi Toidu, Põllumajanduse ja 

Loomakasvatuse ministeeriumi LEADER osakonna ametnikele vastuvõtu organiseerimisel 

20. oktoober 2015, kell 10:00 – 11:30. Türklaste vastuvõtt toimub Tallinnas, Sirge tänava 

saalis. Türgist saabub külastusele 8 inimest. Eesti Leader Liit plaanib teha ettekande 

järgmistes punktides: Eesti Leader Liidust lühidalt; LEADER mõju Eesti piirkonnas; KTG 

projektid ja nende olulisus (kohalik toit või turismipiirkonna arendamine). Eesti Leader 

Liidul kaasnevad vastuvõtuga järgnevad plaanitavad kulud: ruumirent (10€ x 1,5h=15€) ja 

kohvipaus (5€/inimene x 13 in=65€). 

 

Otsus 4: Osaleda Türgi Toidu, Põllumajanduse ja Loomakasvatuse ministeeriumi LEADER 

osakonna ametnikele vastuvõtu organiseerimisel ja arvestada tekkivad plaanivälised kulud 

2015 aasta plaanitava täiendava liikmemaksu hulka. 

 

Otsuse poolt on kõik Eesti Leader Liidu juhatuse liikmed. 

 

P 5. Info Euroopa Maapäeval osalemise kohta  

 

Informatsiooni novembris 2015 Euroopa Maapäeva toimumise ja osalemise kohta andis Piret 

Leskova. Euroopa Maapäev 2015 toimub 03. - 07. november 2015,  Austria, Schärding 

linnas. Asukohaga Münhenist 162 km. Lennupiletid on broneeritud (Tallinn - München – 

Tallinn) pileti hind koos pagasiga 255,43 eurot. Lisanduvad ööbimise (Hotel Schärdinger 

Hof) kulud (48 eurot öö x 4 päeva) 192 eurot. Lisandub ka väike tasu ühiselt (Kodukandiga) 

organiseeritud sõit lennujaamast ürituse toimumispaika ja tagasi, hetkel pole need kulud veel 

teada. Kokku on kulud htke seisuga  447,43 eurot. 

 

Otsus 5: Osaleda Austrias toimuval Euroopa Maapäeval ja arvestada tekkivad plaanivälised 

kulud 2015 aasta  plaanitava täiendava liikmemaksu hulka. 

 

Otsuse poolt on kõik Eesti Leader Liidu juhatuse liikmed. 
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P 6. Tunnustamine ja eriauhinnad – Maaturismi edulood, eriauhind 

 

Eesti Leader Liit on Maaeluvõrgustiku koostöökoja liige. 12. Juunil 2015 Eistveres toimunud 

istungil toimus konkursile "Maaturismi edulood" laekunud projektide hindamine ning lisaks 

otsustati välja anda eriauhinnad. Eriauhinnaga saame tunnustada maaturismis tegijamat 

Leader projekti. Eriauhind ei pea olema suur ja hinnaline, piisab raamatust, tunnustuskirjast 

või mälestusesemest. Eriauhinnad antakse üle 18. novembril. Kuni selleni hoiame neid 

saladuses! 

 

Otsus 6: Anda tunnustuskiri „Maaturismi edulood“ eriauhindade kandidaadile nr 12. 

Algatada protsess Eesti Leader Liidu tunnustusstatuudi välja töötamiseks. 

 

Otsuse poolt on kõik Eesti Leader Liidu juhatuse liikmed. 

 

P 7. 2015 aasta täiendava liikmemaksu vajadustest ja 2016  aasta liikmemaksu 

prognoos 

 

Piret Leskova andis ülevaate finantsilistest vajadusest ja plaanitavatest 2016. aasta 

tegevustest ja kuludest. 

 

Senise eelarve välised kulud veel käesolevas aastas on järgmised:  türklaste vastuvõtt 

oktoobris plaanitav kulu 80 eurot; Austrias, Euroopa Maapäeval osalemine (lennupiletid + 

ööbimine) – 448 eurot; tunnustamine, eriauhinnad 150 eurot; 2015 aasta eelarveline miinus 

5500€ (2015 aasta vajaduspõhine eelarve); teostusgarantii Horvaatia hanke täitmiseks  2500 

eurot; rahavoo katteks ning varuraha (hilinenud rahade laekumised jms.) 2722 eurot;  

Kokku: 11 400€  jagatuna liikmete vahel tuleb liikme kohta 600 eurot. Üldkoosolekule on 

vajadus esitada ettepanek 2015 täiendavaks liikmemaksuks 600 eurot liikme kohta. 

 

Varasemate arutelude ja plaanide kohaselt tuleks 2016 aasta liikmemaks siis panna 

sõltuvusse KTG eelarve suurusest, baassumma jääks 1000 eurot, millele lisanduks ELARD 

kulud 564 eurot ning iga tegevusgrupi eelarvest 3% ehk kasutada arvutamiseks valemit: KTG 

eelarve korda 0,03 ja jagada 100-ga.  Baasraha kataks üldkulud (juhul, kui kõik 

tegevusgrupid on liitunud) ja tegevusgrupi eelarve suurusest sõltuv summa on tulu millest 

tehakse 2016 aasta plaanitavaid tegevusi liidus.  

 

Otsus 6: Teha üldkoosolekule ettepanek 2015 aasta täiendavaks liikmemaksuks 600 eurot 

liikme kohta ja 2016 aasta liikmemaksu arvutamise kasutada järgnevat arvestust ning 

valemit: baasraha 1000 eurot, millele lisandub 564 eurot ELARD tegevusteks ja summa 

tegevusgrupi eelarve suurusest sõltuvalt valemi abil: KTG eelrve korda 0,03% jagatud 100-

ga. Kutsuda kokku liikmeskond aruteluks 15. september Jänedal 

 

Otsuse poolt on kõik Eesti Leader Liidu juhatuse liikmed. 

 

P 7. Leader rakendusmääruse eelnõu ettepanekud ja küsimused 
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Piret Leskova andis ülevaate ministeeriumile edastatud Leader rakendusmääruse eelnõu osas 

tehtud ettepanekutest ja küsimustest ning tõi välja enam esitatud küsimuste pingerea. 

 

Otsus 7: Kuulata ära ministeeriumi poolt Jäneda infopäeval (15.-16.sept) antavad vastused ja 

kutsuda kokku liikmeskond edasise tegevuse aruteluks 15. september Jänedal. 

 

Otsuse poolt on kõik Eesti Leader Liidu juhatuse liikmed. 

 

P 8. Jooksvad küsimused 

 

P 8.1. Koostöökohtumine Voosel 

 

Piret Leskova andis ülevaate plaanitavast koostöökohtumisest Voose külamajas. 

Koostöökohtumise algatajaks on Tanel Talve maaelukomisjoni liige. 

 

Otsus 8.1: Info võeti teadmiseks ja Piret Leskova osaleb algatatud koostöökohtumisel. 

 

Otsuse poolt on kõik Eesti Leader Liidu juhatuse liikmed. 

 

P 8.2. Kutse osaleda Tartus planeerijate konverentsil  

 

Piret Leskova andis ülevaate Garri Raagma poolt tehtud ettepanekust osaleda Leader 

projektinäidete ja edulugudega antud konverentsil.  

 

Otsus 8.2: Osaletakse konverentsil ja Eesti Leader Liidu poolt tegeleb antud teemaga Karl 

Õmblus. 

 

Otsuse poolt on kõik Eesti Leader Liidu juhatuse liikmed. 

 

 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja: Tiiu Rüütle  

allkiri 

 

 

 

 

 

Koosoleku protokollija: Piret Leskova 

allkiri 
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