Eesti Leader Liidu üldkoosoleku
Protokoll
22. oktoober 2015 aasta
Mäo, Järvamaa
Osalejad: Koosolekul osalesid kõik Eesti Leader Liidu liikmete esindajad, üks liige osales koosolekul
volitusega. Koosolekul osalejad vastavalt allkirjalehele (Lisa 1)
Koosoleku rakendamine:
Koosoleku juhataja: Tiiu Rüütle
Koosoleku protokollija: Piret Leskova
Kinnitati koosoleku päevakord.
Päevakord:
1. 2015 aasta täiendav liikmemaks
2. 2016 aasta liikmemaksu arvestamise aluste kinnitamine
3. Eesti Leader Liidu põhikirja muudatus
4. Eesti Leader Liidu esindamine
5. Eesti Leader Liidu tunnustusstatuudi mustandi tutvustus
P.1. 1. 2015 aasta täiendav liikmemaks
Ettekandja: Tiiu Rüütle, juhatuse esimees
Arutelu: Oleme juba käesoleva aasta alguses näinud ja selle teema tõstatanud (06.01.15, Mäos), et
aasta lõpuni meil rahalisi vahendeid ei jätku ja rahaliste vahendite puudus tuleb aasta lõpukuudel
kindlasti. Käsitlesime seda teemat ka maikuus toimunud üldkoosolekul (26.05.15) ja võtsime vastu
otsuse, et arutame seda teemat uuesti septembris ja vaatame vajaduspõhiselt, et milline on täiendava
liikmemaksu maksmise vajadus aasta lõpus. Käesolevaks hetkel tuleb täiendava liikmemaksu vajadus
järgnevast:
1. Türgi Leader delegatsiooni vastuvõtt oktoobris (toitlustamine) 80 €
2. Osalemine Austrias toimuval Euroopa Maapäeval (lennupiletid + ööbimine) 470 €
3. Tunnustamise väljatöötamine (visuaal, printimine jm.) 150 €
4. 2015 aasta eelarve võeti vastu üldkoosolekul (26.05.15) miinuseelarvena, mille kulud on 27 873 €
ja tulud 18 873 €, eelarveline miinus 9000 €. Üldkoosoleku järgselt liitus kaks liiget, kes maksid
liikmemaksu kokku 2000 €, liidu tegevusi ja kulusid on piiratud ja kokku hoitud käesoleval aastal
kulusid 1500 € jagu, hetkeline tulu vajadus miinuseelarve täitmiseks on 5500€. (maikuisel
üldkoosolekul jäi kokkulepe, et sügisel otsustame, milline on täiendava liikmemaksu maksmise
vajadus)
5. Horvaatia põllumajandusministeeriumiga sõlmitud tööde teostamise lepingu teostusgarantii:
2500 € (see summa „külmutatakse“ novembri keskpaigani)
6. Rahavoo katteks ning varuraha (hilinenud rahade laekumised jms.) 2700 €
Kokku: 11 400€ jagatuna liikmete vahel (11 400€ /19 liiget = 600€) tuleb liikmekohta täiendav
liikmemaksu vajadus 600 €.
Ettepanek 1.1.: Liidu tegevjuht küsib täpsemalt järgi PRIAst, kuidas täiendava liikmemaksu arveid
vormistada.
Koosolekul osalejad olid ettepanekuga nõus.

Otsus 1: Kinnitada Eesti Leader Liidu 2015 aastalõpu täiendav liikmemaks 600 eurot.
Otsuse poolt 13 häält, vastu 3 häält ja erapooletuid 2 häält. Üks liige ei hääletanud, kuna nende
tegevusgrupil oli üldkoosolek olemata.
P.2. 2016 aasta liikmemaksu arvestamise aluste kinnitamine
Ettekandja: Tiiu Rüütle, juhatuse esimees
Arutelu: Varasemalt oleme liikmetega arutanud ja ühiselt jõudnud otsusele, et 2016 aasta liikmemaks
peaks olema diferentseeritud ehk sõltuma tegevusgrupi suurusest. Eesti Leader Liidu juhatus on
liikmete seas algatanud arutelu, et millise arvestuse alusega arvutatakse 2016 aasta liikmemaksu,
võimalikud variandid on järgmised: baassumma 500€ + ELARD ja 0,045% KTG eelarvest; baassumma
1000€+ELARD ja 0,03% KTG eelarvest; 0,06 ja ELARD; 0,08% KTG eelarvest. Liikmete sõnavõttudes
tõstatati paari liikme poolt üles seisukoht, et ei olda valmis maksma rohkem kui 1000 eurot
liikmemaksu. Vastuseks, selgitati, et liidu ülalpidamiseks sellest küll piisab aga tegevusteks enam
mitte. Olulisena nähakse siiski just liidu tegevuste panust Leader maastikul ja mõjusust. Ootused ja
soovid liidu tegevuse ning Leader meetme panustamisesse peaksid kajastuma väga selgelt liidu
põhikirjas, mis annab võimaluse ilma lisaselgitusteta luua pildi liidu olemasolust ja vajadustest, nii
liikmetele liidu tegevustesse liikmemaksu näol panustamiseks kui ka väljastpoolt vaatlejale. Enamuse
liikmete seisukoht on, et vaadata tuleb tulevikku ja olla valmis ka panustama vastavalt oma soovidele
ja ootustele. Arvestada tuleb ka asjaoluga, et Liidul on tulevikus oluline roll ja suurepärane võimalus
mõjususe osas multifondide rakendamise läbirääkimistel ja seda eriti just ELARD presidentuuri
positsioonilt.
Mulgimaa Arenduskoja sõnul pole nemad veel saanud 2016 aasta tegevuskava. Vastuseks esitatud
küsimusele, et 2016 aasta tegevuskava pole liidu üldkoosoleku poolt ka veel vastu võetud, seda on
plaanis teha 2016 aasta algusega.
Ettepanek 2.1: arvestada 2016 aasta liikmemaksu arvutamisel KTGde eelarvet ilma strateegia
kvaliteedi eest saadava eelarve osata.
Ettepaneku poolt 15 häält, vastu hääli ei olnud, erapooletuid oli 2 ja ei hääletanud 2 liiget.
Ettepanek 2.2: võtta 2016 aasta liikmemaksu arvestamise aluseks vaid kokkulepitav protsent KTG
eelarvest ja mitte rakendada baasosa.
Ettepaneku poolt 10 häält, vastu 8 häält ja 1 ei hääletanud.
Otsus 2: Võtta Eesti Leader Liidu 2016 aasta liikmemaksu arvestuse aluseks KTGde eelarve ilma
strateegia kvaliteedi osata, millest arvestatakse kokkulepitud protsendi abil liikmemaksu suurus,
arvestades 2016 aastaks liidu eelarve mahuks ca 52 tuhat eurot sh ELARDi kulud.
Otsuse poolt 10 häält, vastu 8 häält ja 1 ei hääletanud.
P.3. Eesti Leader Liidu põhikirja muudatus
Ettekandja: Piret Leskova, tegevjuht
Käesoleva aasta märtsikuus toimunud Foorumi koosolekul otsustati, et Leader Liit korraldab uute
liikmete lisandumisel Leader Liidu alusdokumentide (põhikiri, töökorrad jms) ülevaatamise ning
algatab alusdokumentide muutmise protsessi selliselt, et osaleda saaksid võimalikult paljud uued
liitujad. Veel liitumata 7 tegevusgrupilt küsisime ettepanekuid ja soovitusi põhikirja muutmiskava osas.
Peamiseks eesmärgiks on eesmärkide täpsem sõnastus. Lisaks muudame liidu operatiivsemaks
tegutsemiseks ja infovahetuseks ära ka aadressi, kuna igapäevatöö ja tegevus toimub liidul aadressil:
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Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja, Viljandimaa. Põhikirjas märgitud senistele tegevustele lisame ka võimaliku
tegevusena erinevates Leader teemaga seotud hangetes osalemise.
Ettepanek 3.1: võtta põhikirja muutmine arutlusele uuesti järgmisel üldkoosolekul ja moodustada
vabatahtlikkuse alusel töörühm, kes enne üldkoosolekut valmistab ette eesmärkide ja tegevuste
sõnastused põhikirja tarvis. Töörühm tuleb kokku novembri keskel, täpsemast ajast teavitatakse.
Ettepanekud ja sõnastused põhikirja muutmisest saadetakse enne üldkoosolekut liikmetele ja
mitteliikmetele.
Ettepaneku poolt kõik 19 liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Otsus 3: Võtta põhikirja muutmine päevakorda järgmisel üldkoosolekul ja moodustada töörühm, kes
enne üldkoosoleku valmistab ettepaneku muudatuste sõnastuste osas.
Otsuse poolt kõik 19 liiget, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.
P.4. Eesti Leader Liidu esindamine
Ettekandja: Tiiu Rüütle, juhatuse esimees
Tulenevalt Leader Foorumi 09.03.2015 otsusest on tehtud Leader Foorumi ja Eesti Leader Liit MTÜ
ametlik pöördumine kõigi Eesti Leader tegevusgruppide poole. Ühispöördumises on tehtud ettepanek
viia lõpuni Leader Liidu laienemise protsess, eesmärgiga tagada tegevusgruppide terviklik esindatus
Eesti Leader Liidu kaudu.
Seisuga 08.10.2015 on 19 Leader tegevusgruppi 26st Eesti Leader Liiduga liitunud. Seoses Leader
Foorumi eestkõneleja volituste lõppemisega ning Leader tegevusgruppide koondumisega ühise
katusorganisatsiooni Eesti Leader Liit alla, annab Leader Foorum üle Leader tegevusgruppide ühise
esindamise volitused Eesti Leader Liidule.
Leader Foorum annab üle järgmised volitused:
- Leader tegevusgruppide esindamine Maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 juhtkomisjonis ning
Maaelu arengukava (MAK) 2007 – 2013 seirekomisjonis (Tiiu Rüütle);
- Leader tegevusgruppide esindamine ELARDis (Kristiina Timmo);
- Leader tegevusgruppide esindamine Eesti Regionaalarengu strateegia 2014-2020 koordineerimise
töörühmas (Reet Kokovkin);
- Leader tegevusgruppide esindamine kõigis teistes ülal mainimata töörühmades ja komisjonides, kus
seni on olnud Leader Foorumi poolt nimetatud esindaja.
Kõik senised Leader Foorumi poolt nimetatud esindajad jätkavad oma tööd nimetatud komisjonides
kuni Eesti Leader Liidu poolt esindajate kinnitamiseni.
Eesti Leader Liit võtab koos Leader tegevusgruppide esindamise õigusega täielikult üle ka kõik Leader
tegevusgruppide ning töörühmades osalemisega seotud kohustused ja kulud.
Palume kõigile osapooltel edaspidi Leader tegevusgruppide esindamisega seotud küsimustega
pöörduda: Eesti Leader Liit Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja Viljandimaa, 69403 info@leaderliit.eu
PRIA teabeosakond tegi Valgamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiina Ivaskile ettepaneku esindada Leader
tegevusgruppe PRIA nõukojas.
Juhatuse esimees Tiiu Rüütle teatas soovist taandada end MAK komisjonide tööst ja tegi koosolekule
ettepaneku, et edaspidi esindab Leader tegevusgruppe MAK juhtkomisjonides tegevjuht Piret Leskova.
Otsus 4: Lõpetada Tiina Sergo volitused MAK 2014-2020 seirekomisjonis ning Tiiu Rüütle volitused
Maaelu arengukava 2007 – 2013 seirekomisjonis ja MAK 2014-2020 juhtkomisjonis Leader
tegevusgruppide esindajatena ja kinnitada MAK 2014-2020 seirekomisjoni, MAK 2014-2020
seirekomisjoni ja MAK 2007 – 2013 seirekomisjonis esindajana Eesti Leader Liidu poolt Piret Leskova,
ühtlasi kinnitada ka edaspidiste esindajate määramisel Eesti Leader Liidu esindajana komisjonidesse ja
töörühmadesse Piret Leskova, kui liit ei otsusta teisiti*. Esindajatena jätkavad tööd komisjonides
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Kristiina Timmo, Reet Kokovkin ja Aivar Niinemäe. Kinnitada Tiina Ivask PRIA nõukojas Leader
tegevusgruppide esindajana.
Otsuse poolt hääletas 18 liiget, vastuhääli ei olnud ja erapooletuks jäi 1 liige.
Ettepanek 4.1 : * Siseriikliku esindamise puhul teeb esindaja määramise otsuse juhatus, välisesinduse
puhul otsustab esindaja määramise üldkoosolek.
Ettepanek 4.2: Kui tegevjuht ei saa mingil põhjusel osaleda Leader Liidu esindajana komisjoni,
töörühma vm töös, on tema asendusliikmeks juhatuse esimees.
Koosolekul osalejad olid ettepanekutega nõus.
P.5. Eesti Leader Liidu tunnustusstatuudi mustandi tutvustus
Ettekandja: Tiiu Rüütle
07.09.15 toimunud juhatuse koosolekul otsustati tunnustamise traditsiooni jätkamiseks töötada välja
Eesti Leader Liidu tunnustusstatuut. 12. juunil 2015 Eistveres toimunud Maaeluvõrgustiku koostöökoja
istungil toimus konkursile "Maaturismi edulood" laekunud projektide hindamine ning lisaks otsustati
välja anda eriauhinnad. 07.09.15 toimunud Eesti Leader Liidu juhatuse koosolekul valiti välja
maaturismi maaeluarengusse olulise panuse andnud Leader projekt, kellele antakse liidu poolt
tunnustuskiri. Eriauhinnad antakse üle 18. novembril, kuni selleni hoiame Maamajanduse Infokeskuse
soovil infot saladuses! Tunnustusmeenetena kasutada Leader piirkondade ja Leader toetusega
arendatud tooteid. Ettepanek liikmetele, et esitatakse oma piirkonna tooteid tunnustusmeene korvi
ning vastavalt sellele, kus tunnustust saav isik pärit on siis tunnustusmeene korv pannakse kokku tema
piirkonnast võimalikult kaugema piirkonna toodetest. Näiteks: kui tunnustatav on pärit Põhja-Eestist,
siis tunnustusmeene korv koosneb näiteks Lõuna-Eesti toodetest jne.
Töö tunnustusstatuudi ja tunnustuskirja põhjade väljatöötamisega on käimas ja jätkub.
Eesti Leader Liidu poolt anti välja tunnustuskiri Silva Anspal´ile Leader projekti „Avatud talude päev
Järvamaal“ algatuse ja suurepärase meeskonnatöö eest!
Ettepanek 5.1 : Võtta tunnustamisstatuudi kohta saadud info teadmiseks.
Ettepanekuga oldi nõus.

Koosoleku juhataja:
Tiiu Rüütle

Koosoleku protokollija:
Piret Leskova
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