
Detsembris said Leader Liitu kuuluvate tegevusgruppide 
juhid kokku Pärnus, et ühiselt vaagida LEADER 
võrgustiku tulevikuperspektiive ning mõelda läbi edasised 
tegevused oma eesmärkideni jõudmiseks. Esimesel 
koolituspäeval keskenduti kogukonnameetodi (CLLD = 
Kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodi) 
määratlemisele ja arusaadavaks sõnastamisele, teisel 
päeval pandi kirja konkreetsed sammud edasiseks. 

Koolitajateks olid Liisa Raudsepp ja ja Signe Vesso 
(Tripod), teisel päeval seletas vabaühenduste juhtimise 
juriidilise poole lahti Alari Rammo Vabaühenduste 
Liidust.
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Suurem ühine eesmärk: CLLD 
ja multifondide rakendamine 
alates 2021: kuidas oleksime 
võimalikult võimekad neid 
eesmärke täitma?

Eesti Leader Liidu arengupäevad
12.-13. detsembril Pärnus



Mida tahame? Meil on plaan!
Aruteluringides püstitatud küsimused ja neile visandatud 
vastused:

Kuidas olla usaldusväärne partner riigile?  
Kuidas olla tuntud / eelistatud partner? 

Kes me oleme? Kuidas jõuame üksmeeleni?

• rohujuure tasandi võrgustik, isiklikud suhted

• teame kohalikke vajadusi

• oleme arendusorganisatsioonid / elavdusorganisatsioonid

• jätkusuutlikkus, järelkasv tulevikus (noored)

• kuidas me saame olla lasulikud partneritele (riik, 
omavalitsused ja nende liidud, MAKid)

• kuidas hirmusid hajutada?

• kes on meie konkurendid? partnerid?

• kuidas olla jõuline katusorganisatsioon, st kõik ühise 
eesmärgi nimel ?

Missuguseid ülesandeid ja kuidas võiks rohkem 
juhatuse liikmetele delegeerida? 

• juhatuse liikmete põhiülesanne on levitada sõnumit: 
“LEADER põhimõte on HEA!”

• juhatuse koosolekute formaadi muutmine / kaasajastamine, 
suurendada kaasa mõtlemist

• lasta juhatuse liikmel valida valdkond / südamelähedane 
teema 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ÜHTNE 
KUVAND



Kuidas mõõta KTG arendaja rolli? 

• Eesti ja rahvusvahelised koostööprojektid, ühisprojektid 
algatatud või partner (€ + osalejate arv)

• Kas on kaasatud vahendeid muudest fondidest (tk + €)

• Elavdamise kulude vs jooksvate kulude suhe

• Kui palju arendustegevusi tehakse elavdamiskuludest (tk, 
osalejate arv)

• Kas arendatakse kohalikku turismivõrgustikku, piirkonda, 
kvaliteedimärki vms?

• Koostöö piirkonna arendajatega. Kas on kaasatud maakonna 
aregustrateegia koostamisse?

• Koostöö KOVidega

• Uued taotlejad ja uued liikmed

• Elanikkonna teadlikkus tegevusgrupi algatustest

• Kas tegevusgrupp on uurinud oma tegevuse mõju vm 
tulemuslikkust?

• Liikmeskond - “mis tunne on, kas KTG on arendaja?” 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KOGUKONNA MEETOD ON 

• apoliitiline

• kohalikku initsitiivi toetav

• otsedemokraatia tööriist

• meie endi kujundatud mudel

• otsustusprotsessides osalemist võimaldav

• uuenduslik tänu valdkondade põkkumisele

oluline on seda kõike ise teada ja kommunikeerida

✦ Kogukonna meetod on piirkonna kestlik arendamine ja 
ressursside arukas kasutamine kohapeal otsustades.

✦ Kogukonna liikmed otsustavad ja teevad piirkonna asju 
ise, kasutades arukalt erinevaid EL rahastamise 
võimalusi.

✦ Täiendav võimalus maa- ja linnapiirkondade arenguks, 
mille kasutamise üle otsustavad kogukonnad vastavalt 
kohalikele vajadustele, võimalustele ja eesmärkidele.

✦ Ise teame, kuidas oma vajaduste järgi meile usaldatud 
raha kogukonna hüvanguks parimal moel ümber jagada.

✦ Võimalus osaleda oma elukeskkonna kujundamisel. 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Kuidas öelda  
“CLLD”  

ilusas eesti keeles?



Tegevusplaan

Mis? Kes? Millal?

LINC 2019 lobby MEMis MM MP TK jaanuar 2019

Harjumaa multifondide seminar Ede, Olavi 
Valdek, 
Anneli

23.01.19

Üldkoosolek LHKK Rafael, 
Kerli, Ede

iga kord

Üldkoosolek RPK Iris, Jaak kevad 2019

Tartumaa KOV ajalehed — artikkel 
näidetega

TAS jaan-veebr 
2019

Piirkonna konverents Endla suvi 2019

Aktiivne partner MAK 
aregukavades + 
kodanikuühiskonna arengukavas

KTG 
tegevjuhid, 
juhatused

2019

Avatud Talude päeva põhimõttel 
Nähtava LEADERi päev

Iris räägib 
ELL ja 
maaeluvõrg
ustik

29.09.2019 
Maal elamise 
päev  
(koos Kodu-
kandiga)

Eneseanalüüsi küsimustiku 
väljatöötamine

Triin ja 
protsesside 
töörühm

jaanuar 2019

Vastamine KTG-d veebruar 
2019

Kokkuvõtted, analüüs, järeldused Triin märts 2019

Läbirääkimised uue perioodi 
tingimuste üle

ELL jooksvalt

Kommunikatsiooniplaani 
koostamine, arvestades erinevaid 
sihtrühmi

ELL juhatus 
ja komm 
töörühm

Töö Riigikokku kandideerivate 
saadikutega (saata kõigile meie 
ühiste kavatsuste kokkulepe koos 
kaaskirjaga)

KTG-d
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Usaldusväärne 
partner

Kommunikatsoon

Kuidas hinnata 
tegevusgrupi 

tulemuslikkust?


