
Juhatuse koosoleku 
PROTOKOLL                                                                                             

27.10.2020. a.
Jänedal 

Algus 16:10, kestus 1,5 h 

Osalesid juhatuse liikmed Endla Mitt, Koit Kelder, Valdek Haugas, Rafael Milerman, Kristiina Tammets, 
Tiiu Rüütle ning tegevjuht Triin Kallas. 

Puudus Silva Anspal. 

Päevakord: 

1. Eelmise koosoleku otsuste täitmine ja järelkaja 

2. ÜPP juhtkomisjoni materjalide arutelu 

3. CLLD memorandum valitsusele ja meie edasised kohtumised 

4. ELL üldkoosoleku planeerimine 6.11.2020 

5. Tegevuskava ja eelarve 2021 

6. Kohapeal algatatud teemad.  

Koosolekut juhatas Rafael Milerman ja protokollis Triin Kallas. 
Kõik juhatuse liikmed olid päevakorra kinnitamise poolt. 

P 1. Eelmise koosoleku otsuste täitmine ja järelkaja.

Tegevjuht vaatas üle ministeeriumite kaasamiskavad — meile olulised on avatud partnerluse 
tegevuskava (liitusime kogukondade - KOV koostöö töörühmaga Siseministeeriumi juures) ning infoks 
on materjalide hulka lisatud ka ettevõtlusministri käskkiri „Innovatsioonialase teadlikkuse ja võimekuse 
tõstmise toetamisest”. 
ELL kodulehele https://leaderliit.eu/raamaturiiul/uuringud/ on lisatud (ning lisanduvad jooksvalt) 
meie valdkonnaga seotud uuringute kokkuvõtted, mida saab kasutada läbirääkimistel ja 
kommunikatsioonis.  ELARDi uuringud samuti: https://leaderliit.eu/raamaturiiul/elardi-varsked-
trukised/. 
Toimusid kohtumised Maaeluministeeriumiga ja PRIAga, jätkame regulaarsete kohtumistega. Toimus 
VET4Change projekti 3-päevane avaseminar ning Triin esines Linnade ja Regioonide päevadel. 
5.-6. novembril tuleb 2020 kommunikatsioonikoolitus (Mihkel Raud) koos üldkoosolekuga Tallinnas. 

_________________________________________________________________________________ 
Eesti Leader Liit    www.leaderliit.eu   Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja, Viljandimaa Reg 80340827 

https://leaderliit.eu/raamaturiiul/uuringud/
https://leaderliit.eu/raamaturiiul/elardi-varsked-trukised/
https://leaderliit.eu/raamaturiiul/elardi-varsked-trukised/


P 2. ÜPP juhtkomisjoni materjalide arutelu.

Uue rahastusperioodi strateegiakava ettevalmistav juhtkomisjon on jõudnud oma ülesannete 
lõpusirgele. Aasta tagasi algasid töögruppide koosolekud, mille tulemusel on valminud kõigi 
tegevusvaldkondade sekkumislehed. Oktoobrist detsembrini 2020 toimuvad nende arutelud 
juhtkomisjoni koosolekutel. ELL poolt osaleb juhtkomisjonis Valdek Haugas ning meid kõige enam 
huvitavate teemade — erieesmärk 8 — arutelu toimub juhtkomisjoni 4. istungil 28. oktoobril. 

Juhatusel ei ole täiendavaid ettepanekuid LEADER sekkumislehtede mustanditele. 

P 3. CLLD memorandum valitsusele ja meie edasised kohtumised.

16. oktoobril saatis Maaeluministeerium aruteluringile memorandumi “Analüüs ja ettepanekud CLLD-
tüüpi kohalikul algatusel põhineva alt-üles lähenemisviisi rakendamiseks”. Tegu on 30. mail 2019 vastu 
võetud Valitsuse tegevusprogrammis 2019-23 seatud ülesande täitmisega ning dokument peaks 
jõudma valitsuskabineti lauale novembri lõpuks. 

Otsus: Teha memorandumi kohta järgmised ettepanekud: 

• Lisada CLLD lähenemisele ka Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahendeid. 
• Laiendada Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) teemasid. 
• Eesti maaelu arengukava vahenditest peab jätkuvalt jõudma vähemalt 10% LEADER meetodi 

rakendamisse. 
• Tehnilise lahendusena toetame juhtfondi loogikat ja võimalusel e-PRIA kasutamist kõigi fondide 

puhul. 
• Arutada memorandumi teksti üldkoosolekul algatatud teemade punktis.  
• Koostada kiri kõigile seotud ministritele ning jätkata kohtumisi teiste ministeeriumite, eriti Keskkonna- 

ja Rahandusministeeriumiga. 

P 4. ELL üldkoosoleku planeerimine 6.11.2020.

Otsus: Kinnitada 13.-15.10 e-posti teel toimunud hääletuse järgselt üldkoosoleku kutse ja päevakord: 

Eesti Leader Liidu juhatus kutsub kokku üldkoosoleku, mis toimub 6. novembril algusega kl 9:00 
Tallinnas, hotellis Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel (Toompuiestee 27). 

Päevakorras: 

1. 2020. a. tegevuste kokkuvõte 

2. 2021. a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine 

3. Revisjonikomisjoni liikmete valimine 

4. Algatatud teemad ja küsimused 

P 5. Tegevuskava ja eelarve 2021.

Arutati vajadust ja võimalusi osta sisse kommunikatsiooniteenuseid, mis parandaks ELL nähtavust ja 
sidusrühmade teavitamist. Kuna palju KTG töötajaid on vahetunud, tehti ettepanek algatada 
tegevjuhtide ja töötajate mentorprogramm — arutame selle vajadust üldkoosolekul. 
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Otsus: Esitada tegevuskava ja eelarve eelnõu kinnitamiseks üldkoosolekule. 

P 6. Algatatud teemad ja küsimused.

Seoses liidule uue telefoni ostmisega on võimalik müüa ELL-le kuuluv kasutatud telefon iPhone8. Apple 
kasutatud seadmete tagasiost pakub telefoni väärtuseks 135 eurot. 

Otsus: Võimaldada juhatuse esimees Rafael Milermanil osta ELLile kuuluv kasutatud telefon iPhone8 
hinnaga 140 eurot. 
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