ÜLDKOOSOLEK 1/2019
PROTOKOLL
Koosoleku kuupäev:

18.04.2019

Aeg:

14.10 – 16.00

Toimumise koht:

Türi

Koosolekut juhatas: Rafael Milerman
Protokollis: Endla Mitt
Osalejad: Arenduskoda, Jõgevamaa Koostöökoda, Järva Arengu Partnerid, Kodukant
Läänemaa, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu, Lääne-Harju Koostöökogu, PAIK, Piiriveere
Liider, Põhja-Harju Koostöökogu, Põlvamaa Partnerluskogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu,
Raplamaa Partnerluskogu (volitusega), Saarte Koostöökogu, Valgamaa Partnerluskogu,
Virumaa Koostöökogu, Võrumaa Partnerluskogu.
Puudusid: Hiidlaste Koostöökogu, Nelja Valla Kogu, Tartumaa Arendusselts, Võrtsjärve
Ühendus
Registreerimisleht osalejate nimekirjaga lisatud protokollile (Lisa 1).
Päevakord:
1. Majandusaasta aruanne 2018 ja revisjonikomisjoni hinnang
2. Kokkuvõte 2019. a. tegevustest ja plaanidest
3. Liikmemaksu tõstmine 0,1%ni tegevuskuludest alates 2020
4. Juhatuse esimehe tasu kehtestamise ettepanek
5. Vabaühenduste Liidu liikmeks astumine
6. Teated ja kohapeal algatatud teemad.
Üldkoosolek kinnitas päevakorra ning koosoleku juhataja ja protokollija.
Koosoleku rakendamine
Rafael Milerman andis teada, et osa liikmeid – Tartumaa Arendusselts ja Hiidlaste
Koostöökogu — on avaldanud soovi osaleda elektroonselt (videosilla vahendusel).
Aivar Niinemägi tegi ettepaneku anda osalemisvõimalus hääletamisõiguseta.
Valdek Haugas avaldas veendumust, et kui võimaldame elektroonset osalemist, siis on
edasistel koosolekutel vähe osalejaid ja suhtlus raskendatud. Ta soovitas jääda kehtiva
korralduse juurde.
Rafael Milerman sõnas, et käesoleval koosolekul lähtutakse sellest, kes liikmetest on kohal
või on teinud volituse. Sven Kriggulson ja Kristiina Tammets saavad osa ülekandest, kuid ei
loeta osalejate hulka.
Eesti Leader Liidu üldkoosolek otsustas:

1. Kinnitada majandusaasta aruanne 2018
Ettekandja: Silva Anspal, juhatuse liige
Kaasettekandja: Kerli Lambing, revisjonikomisjoni liige
Silva Anspal andis juhatuse nimel lühiülevaate majandusaasta aruandest (Lisa 2). Alates
01.01.2019 ostetakse raamatupidamine sisse teenusena, seetõttu võivad olla mõned
erinevused kontode kirjeldustes võrreldes eelmise aasta aruandega.
Kerli Lambing tutvustas revisjoni, mille viis 25.03-04.04.2019 läbi komisjon koosseisus
Riina Trumm, Kerli Lambing ja Jaak Vitsur.
Revisjonikomisjon leidis, et Eesti Leader Liit on tegutsenud heaperemehelikult ega
tuvastanud materiaalsete ja rahaliste vahendite kasutamise ebaotstarbekust ning mittesihipärasust.
Komisjon tegi juhatusele ettepanekud:
1. Juhatuse ja üldkoosoleku poolt tehtud otsuste ja ettepanekute täitmise jälgitavuseks lisada
koosoleku protokollidesse esimese punktina eelmise koosoleku otsuste/ettepanekute lühike
tulemuste kokkuvõte.
2. Moodustatud töörühmade kooskäimiste sageduse põhjal teeme ettepaneku vaadata üle
töörühmade temaatikad ja analüüsida kas ja milliseid töörühmasid on liidul vaja.
(Kommunikatsiooni töörühmal puudub endiselt juht).
Triin Kallas vastas kommunikatsioonitöörühma osas, et töörühma on keeruline toimina
saada, kuna töörühmal puudub juht.
Aivar Niinemägi teatas, et PAIK aruandes kajastatav PAIK võlgnevus tuleneb sellest, et
PAIK juhatuse esimees keelas tegevjuhil vastu PAIK üldkoosoleku otsust osaleda aastalõpu
ELL koosolekul, seetõttu jäi ürituse osalusarve tasumata. Aivar Niinemägi küsis ENRD
viimase koosolekul osalemise kohta — kas Leader oli esindatud?
Triin Kallas andis teada, et osales ENRD üldkogul detsembri algul ja sellest oli juttu juba
eelmisel üldkoosolekul ning ürituse kokkuvõte on kodulehel uudiste all. Revisjonikomisjoni
poolt juhiti tähelepanu ka pikaaegsetele võlgnevustele, mille põhjuseks on see, et
mitteliikmed keelduvad vaatamata teadetele maksmast ELARDI asepresidentuuri toetust
250€ ning osa ka liikmemaksu 60€.
Rafael Milerman asus seisukohale, et juhatus peab tegema kindlaks, kes on ELARDi
liikmed (kas ELL või tegevusgrupid) ning leida sellele probleemile lahendus. Kui ELLi
mitte kuuluvad liikmed ei saa olla otse ELARDi liikmed, aga meie kaudu liikmemaksu
maksmises ei osale, siis nad peaksid välja astuma ka ELARDist.
Kinnitamise poolt hääletasid kõik üldkoosolekul osalejad (15), erapooletuid ega vastuhääli
ei olnud.
Kinnitatud dokumendid:
Lisa 2 Majandusaasta aruanne 2018
2. Võtta teadmiseks kokkuvõte 2019. a tegevustest ja plaanidest

Ettekandja: Triin Kallas, tegevjuht
Kaasettekandja: Valdek Haugas, juhatuse esimees
Triin Kallas andis ülevaate tegevustest ja plaanidest. Riigikogu kandidaatidele sai saadetud
multifondide tutvustus. Koalitsioonileppesse esitati ettepanek juhtfondi moodustamise
kohta, mis tagaks multifondide rakendamise järgmisest perioodist. Koalitsioonileppes on
tänaseks LEADERi jätkumine sees. Triin Kallas andis ülevaate toimunud kohtumistest,
millest olulisemad on olnud Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumiga.
Kohtumised Maaeluministeeriumiga on kokkulepitud sagedusega kord kvartalis.
Tihedalt on osaletud ja sisendit antud ka erinevate valdkondade strateegiate ja arengukavade
koostamises, kuna need saavad aluseks hilisematele tegevuskavadele ja toetuste
eraldamisele. Kogukonna kaasamine on igal pool keskne teema ning ise peame nii Sise-,
Sotsiaal- kui Rahandusministeeriumi aruteludel rõhutama, et maaelu ei ole ainult
põllumajanduse ‘rida’.
Valdek Haugas tutvustas toimunud kohtumisi tegevusgruppide juhatustega (Kirderanniku
Koostöökogu ja MTÜ Partnerid). Kohtumisel Riigikantseleiga ilmnes, et Leaderilt
soovitakse sisendit rohujuure tasandilt (millist Eestit inimesed soovivad aastaks 2035).
Kristiina Tammets ütles, et kohtumisest endise PRIA ametnikuga on selgunud, et Leader
peaks parandama oma mainet ja arendama PRIAga dialoogi.
Triin Kallas informeeris Leader infopäevadest 21.-22. mai. O. Petron on lubanud seal
avaldada EL-i toetuste arvulised lubadused, mis on selleks ajaks selgunud. Sellele üritusele
on võimalik lisada ka Leader Liidu arutelu. Infopäevade teisel päeval on kavas
kommunikatsiooni koolitus. Juulis on Kodukandi korraldatav Eesti külade Maapäev, kus
Leader Liidul on 2 tunnine töötuba CLLD teemal. Leader suveseminar toimub Toilas
14.-15. augustil. 28. septembril on Maal elamise päev, millega on omavalitsustel võimalik
veel liituda. Neis piirkondades võiks olla avatud ka tegevusgruppide uksed.
(kell 14.51 saabus Põhja-Harju Koostöökogu esindaja).
3. Tõsta liikmemaksu 0,1%ni tegevuskuludest alates 2020
Ettekandja: Rafael Milerman, juhatuse liige
Rafael Milerman andis ülevaate liikmemaksu tõstmisel lisanduvast summast iga
tegevusgrupi jaoks. Liikmemaksu määr on praegu 0,092%. Liikmemaksu tõstmisel on
lisanduv summa tegevusgruppide kohta kokku 4 356 eurot.
Kristiina Tammets tegi ettepaneku leida juurde rahastamisallikaid. Leader Liit on suures
sõltuvuses liikmemaksust. Kaardistada tuleks fondid ja partnerid, osaleda konsortsiumides.
Järgmise multifondide töörühma koosoleku alateemana tehakse ettepanek luua fundrising
töörühm.
Otsuse poolt hääletasid kõik üldkoosolekul osalenud liikmed (15), erapooletuid (1),
vastuhääli ei olnud.
Kinnitatud dokumendid:
Lisa 3 Liikmemaksu summad alates 2020
4. Kehtestada juhatuse esimehe tasu ja tõsta tegevjuhi töötasu

Ettekandja: Rafael Milerman, juhatuse liige
Kaasettekandja: Silva Ansipal, juhatuse liige
Rafael Milerman tuletas meelde varasematel koosolekutel tõstatatud juhatuse esimehe
tasustamise teemat. Tasu kehtestataks juhatuse liikme lepinguga tagasiulatuvalt alates
01.01.2019 kuni 31.12.2019. Tasu suurus on 850 eurot bruto. See tuleb eelmise perioodi
jäägi arvelt.
Silva Ansipal teatas, et juhatus tegi otsuse alates 01.04.2019 tõsta tegevjuhi töötasu 150
eurot bruto heade töötulemuste ja suure panuse eest.
Otsuse poolt hääletasid kõik üldkoosolekul osalenud liikmed (15), erapooletuid (1),
vastuhääli ei olnud.
5. Astuda Vabaühenduste Liidu liikmeks
Ettekandja: Triin Kallas, tegevjuht
Triin Kallas tutvustas Vabaühenduste Liidu kutset ning tegevuse eesmärke vabaühenduste
huvide kaitsjana. Sisseastumismaks on 35 eurot ja aastamaks 100 eurot (kogu ELL kohta).
Liitumisel saavad Vabaühenduste Liidu liikmeks kõik ELL tegevusgrupid.
Otsuse poolt hääletasid kõik üldkoosoleku liikmed (16), erapooletuid ega vastuhääli ei
olnud
6. Teated ja kohapeal algatatud teemad
1. LINC 2019 info
Mercedes Merimaa andis ülevaate LINC konverentsist seoses registreerumisega.
Konverents toimub 10.-13. september. Ta pakkus soovijatele võimalust odavamaks
ööbimiseks külamajas konverentsi ajal. (Soovijatel võtta ühendust).
2. Haldusmenetluse seaduse sätte tõlgendamine
Jako Jaago selgitas vooru käigus üleskerkinud tõlgendamise probleemi HMS § 10 osas. Ta
pakkus välja, et tegevusgruppidel tuleks asuda selle sätte osas ühisele seisukohale, et tagada
ühtne seisukoht ja tegevusgruppide kaitse võimalike vaidluste korral. Oluline on leida
pädevast allikast vajalik analüüs.
Triin Kallas andis teada, et maikuu infopäeval on PRIAl kavas selle teemaline ettekanne ja
saame sel päeval käsitleda seda teemat ka omavahelises arutelus.
Silva Ansipal tegi ettepaneku õigusloome töörühmal sõnastada sätte analüüsi lähteülesande.
Lisad:
1. Osalejate nimekiri
2. Majandusaasta aruanne 2018
3. Liikmemaksu summad alates 2020
4. Raplamaa Partnerluskogu volitus

