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Koosolekul osalesid Kristiina Tammets Tartumaa Arendusseltsist, Valdek Haugas Virumaa Koost-
öökogust, Mercedes Merimaa Pärnu Lahe Partnerluskogust, Triin Kallas Eesti Leader Liidust, Aive 
Tamm Jõgevamaa Koostöökogust, Ede Teinbas Lääne-Harju Koostöökogust, Maarja Männiste 
Maaeluministeeriumist, Ave Bremse maaelu võrgustikutöö osakonnast, Kristel Trell Eesti Külali-
ikumisest Kodukant, Pille Sööt Maakondlike arenduskeskuste võrgustikust, Kersti Oja Peipsi Ka-
landuspiirkonna Arendajate Kogust. Terje Aus Saarte Koostöökogust ja Krista Habakukk Ko-
dukandist osalesid skype teel.

Protokollis Triin Kallas.


Päevakava: 
1. Ülevaade vahepeal toimunust;

2. Euroopa Komisjoni ettepanek erinevate fondide ühissätete osas perioodiks 2021-2027, 
LEADER/CLLD roll ja võimalused lähtudes ettepanekust;

3. Sotsiaalpartnerite ühiste kavatsuste kokkuleppe tööversiooni tutvustamine;

4. Info vahetamine ja muud olulised küsimused.


1./2. Info ja EK ettepanek erinevate fondide ühissätete osas perioodiks 2021-2027, LEADER/
CLLD roll ja võimalused lähtudes ettepanekust 

Kristiina Tammets tutvustab eelnevalt laiali saadetud dokumenti erinevate fondide ühissätete osas 
uueks programmiperioodiks. 


Kui LEADER oli DG Agri haldusalas, siis CLLD on jõudnud kõikidesse direktoraatidesse (Employ, 
Innovation, Agri, Regio ), tänu sellele kaasavad nad ka ELARDit hoopis rohkem ja Kristiina kohtus 
viimasel Brüsselis käigul kõigiga. Probleem: põllumajandusfond jäi ühissätetest viimasel hetkel 
välja, kuigi oli plaanis ühendada. See võib veel juhtuda: hetkel on ühissätete määruse ettepanek 
Europarlamendis ja parlament on öelnud, et see tuleks liita. 


Olulised punktid: strateegiline vaatenurk: 5 punkt — Kodanikele lähemal olev Euroopa.

Lihtsustamine: mida meil ei ole kasutusel, nt kaudse kulu teema, võiks oluliselt rohkem kasutada.

Miks me tahame ühte fondi või ühte tegevuskava? Teiste riikide kogemus näitab, et mitme minis-
teeriumiga suhtlemine iga KTG poolt on ajamahukas ja bürokraatlik, igaühel oma elektrooniline 
süsteem ja aruandlus. Nii on Portugalis, Hispaanias - nad pole seda perioodi veel õieti käivitanud-
ki, alles esimesed taotlusvoorid käivituvad. Miks me peaksime need raskused ise läbi elama, kui 
saaks teistelt õppida. Riiklik tasand tuleb kokku leppida, kohalikule tasandile jätta vabadus ise 
meetmeid kujundada.

Rootsist annab õppida: liitfondi idee on olemas, fondideüleseid makseid saab teha, takistusi riigi 
tasandli ei ole.


3. Sotsiaalpartnerite ühiste kavatsuste kokkuleppe tööversioon 

Inforing ühiste kavatsuste kokkuleppe aruteludest partnerorganisatsioonides.




Kersti Oja annab teada, et kalandusgrupid tulevad kokku augustis ja saadavad pärast seda oma 
ettepanekud.


Pille Sööt ütleb, et MAKid ei ole suures ringis dokumenti veel arutanud, kuid tal endal on tekkinud 
mitmeid küsimusi. Kuidas multifondide puhul toimub koordineerimine, kas läbi ühe ministeeriumi 
— kas see on siis Rahandusministeerium? Arenduskeskused teevad koostööd 5 ministeeriumiga 
(majandus-, rahandus-, sise-, maaelu- ja sotsiaalministeerium). Lihtsustamine on väga teretulnud, 
aga kuidas see täpselt toimima hakkaks? Omavahelises kokkuleppes peame kindlasti lisama, et 
me ei hakka üksteise tegevusi dubleerima, et me ei ehita üles paralleelsüsteeme. Ja milline on lin-
nade roll?


Krista Habakukk ja Kristel Trell: Kodukandi juhatus on dokumenti näinud, kuid liikmete jaoks on 
niisugune dokument liiga bürokraatlik ja keeruline, selliselt sõnastatuna ta ei hakka tööle. Mis on 
selle dokumendi sihtrühm? Küsimused: osalejad peaksid võtma vastutuse 4. punkti täitmisel; 5. 
punktist ei saa aru, kas see on meile endale või kellele suunatud? Kas 4. punkti täitmises ka 
seoses 5. punktiga midagi muutub? Kas siin deklareeritud koostöö on ajalise piiranguga või jääbki 
kestma?


Valdek Haugas vastab, et koostöö peaks jääma, see ei ole üksikprojekt.


Mercedes Merimaa kinnitab, et kohalikul tasandil koostöö toimib, erinevate ministeeriumide “hal-
latavad” inimesed on külas kõik ühe laua ääres koos, aga meil on vaja riigilt ka toimivat koostööd 
— seega dokumendi sihtrühm on ametnikud. Meie oleme koostöö hästi selgeks saanud, nüüd on 
aeg ministeeriumitel näidata, et ka nemad seda suudavad.


Ede Teinbas lisab, et neljandas punktis on puudu kohalike strateegiate ja meetmete tegemine, 
neid võiks rohkem rõhutada. Teame, et kõikides riikides ei tehta ise meetmeid — see peaks meil 
ka järgmiseks perioodiks kindlasti jääma.


Ave Bremse informeerib, et pole jõudnud seda dokumenti veel kolleegidega arutada. Ka eelmisel 
perioodil oli Euroopa komisjonilt multifondide rakendamisele roheline tee, aga Eesti pool ei näinud 
seda võimalust. Maamajanduse infokeskus on kutsunud ametnikke kaasa õppereisidele, et nende 
teadlikkust LEADER meetodist suurendada; seda praktikat tuleb jätkata. Dokument võiks alata 
tõdemusest, miks LEADER on hea ja mis kasu sellisest koostööleppest tõuseb.


Aive Tamm: Jõgevamaa juhatus vaatab seda dokumenti 3.07 koosolekul. Soovime kohalikul 
tasandil rohkem koostööd teha, eriti maakondlike arenduskeskustega.


Maarja Männiste selgitab suvekuudel toimuvaid muudatusi ministeeriumis: uus büroojuhataja on 
Kai Kalmann, uus osakonnajuhataja Olavi Petron. 3 spetsialistist LEADERi teemal on saanud 1 
ametikoht, mis alates septembrist jääb ajutiselt täitmata.


Valdek Haugas ütleb, et dokumendiga on oluline fikseerida koostöö tegemine, et üksteist ei 
dubleerita. See on tugev sõnum ülespoole, et allpool on juba kokku lepitud, meie juba oskame 
seda teha. Meil on meetod, mis on ennast aastate jooksul tõestanud, ja mille jätkumist me peame 
Eesti jaoks oluliseks.


Terje Aus: Saarte Koostöökogu juhatus vaatas seda dokumenti eile ja toetab igati. Üks juhatuse 
liige, kes on ka Saarte kalanduse liige, oli “kalaliidri” mõiste kasutamise vastu. Õige mõiste on Ka-



landuse kohalikud algatusrühmad. Sisuliselt me ka praegu juba teeme multifondi teemasid. Iga 
grupp peaks ka ise allpool koostööd suurendama, meie nt kalandusega.


Triin Kallas arvab, et kohati on mitmeti või valesti mõistmised seotud dokumendi keeruka sõnas-
tusega, me peaks püüdma neid ideid lihtsamini väljendada. Kindlasti vajab see korralikku keele-
toimetamist.


Kristiina Tammets teeb kokkuvõtte parandusettepanekutest. Sihrühmana näeb peamiselt amet-
nikke, oma organisatsioonides tutvustamiseks peaks olema üldarusaadav, “rahvaversioon”.


4. Info vahetamine ja muud olulised küsimused 

Lepitakse kokku ajakava: 

• planeeritav koostööleppe allkirjastamisaeg 1. oktoober 2018

• uuendatud tööversiooni saadab Kristiina augusti alguseks

• järgmine koosolek 27.08. kell 10.


 



