ÜLDKOOSOLEK 2/2022
PROTOKOLL
Koosoleku kuupä ev:

9.06.2022

Aeg:

13.00 - 16.15

Toimumise koht:

Saarjärve, Põlvamaa

Koosolekut juhatas: Rafael Milerman
Protokollis: Silva Anspal
Osalejad: Jõ gevamaa Koostö ö koda, Jä rva Arengu Partnerid, Lõ una-Jä rvamaa Koostö ö kogu,
Lä ä ne-Harju Koostö ö kogu, PAIK, Piiriveere Liider, Põ hja-Harju Koostö ö kogu, Põ lvamaa
Partnerluskogu, Pä rnu Lahe Partnerluskogu (volitusega), Raplamaa Partnerluskogu, Tartumaa
Arendusselts, Saarte Koostö ö kogu, Valgamaa Partnerluskogu, Virumaa Koostö ö kogu,
Võ rtsjä rve UJ hendus , Võ rumaa Partnerluskogu.
Puudusid: Arenduskoda, Hiidlaste Koostö ö kogu, Ida-Harju Koostö ö koda, Kodukant Lä ä nemaa,
Nelja Valla Kogu.
MTUJ liikmete arv: 21, osales 16.
Registreerimisleht osalejate nimekirjaga lisatud protokollile (Lisa 1).
Päevakord:
1. Kokkuvõ tted majandusaastast 2021, revisjonikomisjoni hinnang ja aruande kinnitamine;
2. Kokkuvõ te LEADER mä ä ruse kitsaskohtade kü sitlusest, ü hise arvamuse kujundamine uue
perioodi mä ä ruse lä birä ä kimisteks;
3. Arutelud ja algatatud teemad.
UJ ldkoosolek kinnitas pä evakorra ning koosoleku juhataja ja protokollija. Tä iendavaid
teemasid ei algatatud.

EESTI LEADER LIIT

Eesti Leader Liidu üldkoosolek otsustas:
1. Kinnitada 2021. a. majandusaasta aruanne
Ettekandjad: Triin Kallas, tegevjuht, Riina Trumm, revisjonikomisjoni liige
Triin tuvustas eelmise majandusaasta kokkuvõ tet. MTUJ liikmete arv ja tulubaas jä i samaks
(20 liiget), aasta tulem oli 9200 eurot. Kõ ik esitatud arved on tä naseks laekunud. Lõ pule
jõ udis kaks rahvusvahelist koostö ö projekti, mille teemaks olid maapiirkondades pakutavad
uuenduslikud teenused. Valminud heade praktikate kogumikku tutvustati koosolekul
osalejatele.
Revisjonikomisjoni koosseisu kuuluvad vastavalt 11.02.2022. a ü ldkoosoleku otsusele Liis
Moor, Andra Liibek ja Riina Trumm. Riina tutvustas ü ldkoosolekule komisjoni aruannet.
Olulisemad tä helepanekud: juhatuse koosolekuid toimus vaid 3 (põ hikirja jä rgi nõ utud 4),
kommunikatsiooniplaan veebis uuendamata.
Ettepanekud:
1) Kodulehel võ iksid olla memod ka tö ö rü hmade koosolekutest. Alternatiivina võ iks
tö ö rü hmade tö ö kokkuvõ te sisalduda juhatuse koosoleku protokollides.
2) ELL infokirjad võ iksid olla koostatud selliselt, et neid oleks võ imalik ü les laadida ka
kodulehele. Kaaluda võ iks Maainfokeskusega koostö ö tegemist ü histe LEADER infokirjade
koostamiseks
3) Tegeleda võ imalusel edasi konkursi algatamise ideega („Maaelu ruupor“ võ i „Maaelu
julgustü kk“)
Revisjonikomisjoni hinnangul on Eesti Leader Liit tegutsenud heaperemehelikult, tegevuse
ja tehingute õ igusvastasust võ i materiaalsete ja rahaliste vahendite kasutamise
ebaotstarbekust ning mittesihipä rasust ei tuvastatud. Samuti ei tuvastanud
revisjonikomisjon asjaolusid, mis viitaksid raamatupidamise ja aruandluse
mittetõ epä rasusele. Tehti ettepanek kinnitada majandusaasta aruanne.

OTSUS 1: Kinnitada Eesti Leader Liidu 2021. a. majandusaasta aruanne.
Kõ ik kohalolijad olid ü hehä ä lselt otsuste poolt.
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2. Võeti teadmiseks LEADER määruse kitsaskohtade küsitlusest ja kujundati ühist arvamust uue perioodi määruse läbirääkimisteks
Ettekandjad: Triin Kallas, tegevjuht, ja Tiina Ivask, arukate kü lade arenguprogrammi
projektijuht
Triin andis ü levaate 2022. a. esimesel poolel toimunud kohtumistest ja komisjonide tö ö st.
Edasine ajakava nä eb ette UJ PP strateegiakava esitamist Euroopa Komisjonile kinnitamiseks
juunis 2022, selle heakskiitmist 2022 teisel poolaastal ning ü hise põ llumajanduspoliitika
seaduse (ELUJ PS) jõ ustumist 2023. a. 1. jaanuarist. LEADER uus rakendusmä ä rus plaanitakse
kinnitada 2023 I kvartalis, vahetult enne kohalike strateegiate esitamise lõ pptä htaega.
Strateegiate rakendamise algusaeg saab olema paindlik, vastavalt sellele, millal on
tegevusrü hm lõ petanud eelmise perioodi strateegia.
ELL keskendub kogu kä esoleva aasta jooksul peamiselt rakendusmä ä ruse lä birä ä kimistele.
Kirjalikule kü sitlusele laekus 4 põ hjalikku ettepanekute komplekti, mida ü ldkoosolek lä bi
arutas. Jä tkatakse lihtsustamise põ himõ tete sisseviimist, mis peaks vä hendama menetluste
ajakulu ja mä ä ruse detailirikkust.
Sooviti strateegia kirjutamise teemalist infopä eva augusti lõ pus võ i septembris.
Tiina võ ttis kokku lõ pusirgele jõ udnud Arukate kü lade koostö ö projekti. Valmis 24 kü la /
piirkonna strateegiat ning esitatud on 20 piloottegevust, mille elluviimine algab. Jä rgnevad
kogukondade tutvustused meedias, tagasisideseminar ning vä lisõ ppereis. Osalejate hinnang
programmile oli vä ga kõ rge, kogukondade suutlikkus osaleda aga ü sna erinev. Oodatakse, et
kü lade võ rgustumine jä tkuks. Mentorid soovitasid programmi valida vä hem kü lasid
konkursi ja kõ rgemate kriteeriumidega ning tagada, et kü lad kaasaksid rohkem kogukonna
liikmeid ja partnereid, teeks koosloomet.

Lisad:
1. Osalejate nimekiri
2. ELL majandusaasta aruanne 2021
3. ELL revisjonikomisjoni aruanne
4. Volitused
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