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Koosolekul osalesid Mercedes Merimaa Pärnu Lahe Partnerluskogust, Triin Kallas Eesti Leader 
Liidust, Aive Tamm Jõgevamaa Koostöökogust, Ede Teinbas Lääne-Harju Koostöökogust, Kristi-
ina Tammets ja Triin Lääne Tartumaa Arendusseltsist, Krista Kõiv ja Ave Bremse maaelu võr-
gustikutöö osakonnast. Maaeluministeeriumi esindajad Anneli Kimmel ja Kristine Hindriks osalesid 
skype teel.

Protokollis Triin Kallas.


1. Kohtumiste hetkeseis ja tagasiside 

30. jaanuaril kokku lepitud kohtumiste ajakavast on tänaseks toimunud kohtumised Kodukandiga, 
Kalaliidriga, Põllumajandus-Kaubanduskojaga, MAKidega kaks korda, plaanis on järgmisel nädalal 
Jaak Aab 24.04, siis Riigikogu maaelukomisjon 07.05 ning ja maaeluminister Tamm 14.05.

Omavalitsuste liiduga on pooleli kuupäeva kooskõlastamine.


Ajakava veebruar-juuni 2018 

Jrk Partner/koht/asutus Aeg

1. Kodukandi juhatus 20. märts

2. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 29. märts

3. Kala-LEADER (asekantsler+algatusrühmad) 12. aprill

4. MAKide katusorganisatsioon (MTÜ 
Maakondlikud Arenduskeskused)

12. aprill, 
19. aprill

5. Rahandusministeerium, regionaalminister 24.04

6. Riigikogu maaelukomisjon 07.05

7. Maaeluminister 14.05

8. Eesti Linnade ja Valdade Liit mai

9. Sotsiaalministeerium mai

10. Riigikogu rahanduskomisjon juuni

11. Riigikogu sotsiaalkomisjon juuni

12. Riigikogu LEADER-meetme toetusrühm juuni

13. Euroopa Liidu asjade komisjon juuni

14. Taluliit juuni

15. EMSL juuni



Kristina: Skype-koosolek Roomet Sõrmusega (EPKK) - leidsime, et ühisosa põllumeestega ole-
mas, eriti mis puudutab Regionaalfondi kaasamist põllumajandusfondil kõrvale. Roomet lubas 
oma inimestega läbi rääkida ja koostame sügiseks ühiste kavatsuste protokolli. 


Maakondlike arenduskeskuste katusorganisatsiooniga oli 2 kohtumist - algul eestseisus ja siis 
maakondade juhid. Nad on väga huvitatud ühiste kavatsuste protokollist ning huvialade kaardis-
tamisest, nad saavad toetada nõustamise, koolitamise jms, milleks  KTGs on vähe ressurssi. 
Kompetentside kaasamise punkti peaks lisama.


Küsimus: Kas neil pole ikka hirm, et nad kaotavad KOPi haldamise?


Kristina: Oluline kokku leppida, et ei hakka dubleerima ja konkureerima, ei pea liidrit laiaks ajama 
ja igaüks täidab seda, kus on kõige kompetentsem. Ühisprotokoll aitab need hirmud maha võtta.


Ede: Meie Harjumaal näiteks ei paku äriplaanide nõustamist, oleme omavahel piirid tõmmanud.


Kristina: Järgmiseks toimus Kalaliidri kohtumine 12.04.

Hinnang kokkuvõttes positiivne. Olavi Petronist oli palju abi, oli tasakaalustav jõud pika laua taga: 
kohal oli 6 kalagrupi esindajad. Tulid mõttega, et me tahame kõik kokku panna ja nende raha ära 
võtta - võtsime selle pinge maha, pärast seda õnnestus rääkida. Olavi ütles, et multifondid on 
mõistlik ja tulevik. Kutsusime nende esindaja siia tööguppi, kui lepime täna laienemise kokku.


Sotsiaalteemad on tõusnud Leaderis majanduse omade kõrvale või isegi tähtsamaks, meil oleks 
vaja kohtuda sotsiaalministeeriumis, aga pole leidnud kontakti.


Anneli ettepanekud: Eelarve osakonnast Kalle Killar, struktuurivahendite ametnik; Rait Kuuse sot-
siaalvaldkonna asekantsler


2. CLLD üritus 17. mail - programmi lõplik ülevaatamine, kutsed ja teavitus. 

Seminari kava on koos, kutsed saadab Triin välja esmaspäeval, KTGd saadavad edasi oma 
omavalitsustele.

Õhtune programm

Ede - kavas on Ääsmäe külakogu ja Ruila tall, õhtusöök Kernu mõisas

Ave - tegeleb päeval kohvipausi ja kerge lõunaga ministeeriumis; esinejatele kõnepult mikriga

Eerik toob 2 käsimikri komplekti kaasa + kaamerad, et saab hiljem üritust järelvaadata.


3. CLLD töögrupi laienemine ja järgmine kohtumine. 

Töögrupi laienemine - kutsume järgmisele kohtumisele kalaliidri, MAKide ja põllumeeste esindaja. 
Edaspidi lisandub ka Linnade ja Valdade Liidu esindaja.

Järgmine kohtumine toimub 14. mail kell 14 maaeluministeeriumi väikses saalis (2. korrusel).


 



