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1. Ülevaade Horvaatia põllumajandusministeeriumi Leader 

strateegia käsiraamatu koostamise hankes osalemisest 

 Juuli 2015 kuulutas Horvaatia Põllumajandusministeerium välja Leader strateegia juhise ning seire- ja

hindamissoovituste koostamise hanke

 Eesti Leader Liit osales Kadri Tillemanni (Lääne-Harju Koostöökogu) eestvedamisel antud hankes

 Esitati hinnapakkumine ca 25 000 eurot (üldkulud, otsesed kulud, töötasud ja reisikulud) ning sisuline

pakkumine ja moodustati rahvusvaheline konsultantide meeskond: Kadri Tillemann (LHKK), Kristiina

Timmo (TAS), Kristine Hindriks (Maaeluministeerium), Pedro Brosei (Euroopa Komisjon).

 Kokku saabus Horvaatia Põllumajandusministeeriumile kaks pakkumist

 Hanke hindamise moodustas kriteeriumites 70% pakkumise sisu ja 30% hind

 Eesti Leader Liidu pakkumus kuulutati hanke võitjaks, saades kõrgeid hindepunkte just hanke sisulise osa

poolest

 Horvaatia Põllumajandusministeeriumiga sõlmitakse käesoleva töö teostamiseks leping

 Lepingu osa on teostusgarantii andmine 10% osas töö maksumusest (ca 2500 eurot pangagarantii)

 Tööde teostamise lõpptähtaeg on oktoobri lõpus, tööde eest tasumine toimub 3 osas



2. Ülevaade Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee komisjoni 

liikmete valimisest 

 2015 aastaga on lõppemas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) liikmete volitused 

 Sotsiaalministeerium alustas käesoleva aasta maikuus uute liikmete ja asendusliikmete valimise 

menetlust 

 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) liikme kahele kohale kandideeris 6 

organisatsiooni

 Sotsiaalministeeriumi valikuprotseduuri järgselt osutusid valituks ja said õiguse esitada EMSK 

liikmete ja asendusliikmete kandidaadid Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Põllumajandus-

Kaubanduskoda

 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda esitas Eesti Leader Liidu kaudu Kadri Tillemanni oma 

asendusliikme kandidaadiks 

 Tänaseks on Vabariigi Valitsus liikme- ja asendusliikme kandidaadid kinnitanud ning 

mandaatperiood algab oktoobris

 Uuel perioodil on asendusliikmetele antud senisest suurem ja sisulisem roll osaleda EMSK töös

 Eesti Leader Liidul käesolevaga kulusid ei kaasne, EMSK katab liikme osalemiskulud

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.et.home


3. Ülevaade Türgi Toidu, Põllumajanduse ja Loomakasvatuse 

ministeeriumi LEADER osakonna ametnike vastuvõtust oktoobris  

 Maamajanduse Infokeskus pakkus Eesti Leader Liidule võimalust osaleda Türgi Toidu, 

Põllumajanduse ja Loomakasvatuse ministeeriumi LEADER osakonna ametnikele vastuvõtu

organiseerimisel

 Türgi delegatsioon võetakse vastu Sirge tn II korruse saalis 20. oktoobril, kell 10:00 – 11:30

 Vastuvõtul osaleb Türgi esindajaid 8 inimest + Maainfo 1 inimene + tõlk + ELL liikmed (palun 

anda mulle teada, kes liikmetest soovivad osaleda!)

Kohtumisel antakse ülevaade: 

 Eesti Leader Liidust (lühidalt) 

 LEADER mõjust Eesti piirkonnas

 Leader projektide olulisus (Projekti „Umamekk“ näitel) 

Plaanitavad kulud: ruumirent (10€ x 1,5h=15€) ja kohvipaus (5€/inimene x 13 in=65€)

Türklaste programm

../Documents/Kirjad/Kirjade registreerimine/kirjade registreerimine/2015/nr 143 Türklaste vastuvõtt/Turky MA visit 19.-23.10.2015. Program.docx


4. Info Euroopa Maapäeval osalemise kohta

Euroopa Maapäev 2015, 03.-07. november 2015

Austria, Schärding (Münhenist 162 km)

 Leader inimestest on osalemas Eesti Leader Liidust Piret Leskova ja Tartumaa Arendusseltsist 
Kristiina Timmo

 Kodukandi inimestest osaleb Krista Habakukk, Anneli Kana ja Andrus Saliste

 Kodukandi poolt on veel lisaks kutsutud Kodukandi toetusrühma ja Maaelukomisjoni liige 
Tanel Talve

 Euroopa Maapäeval Austrias kuulutatakse välja ka järgmine Euroopa Maapäeva toimumise aeg 
ja koht (riik).

Kulud:

 Lennupiletid: Tallinn - München - Tallinn, koos pagasiga / 255,43 eurot

 Ööbimine: Hotel Schärdinger Hof / 48 eurot öö x 4 päeva = 192 eurot

 Sõit Müncheni lennujaamast Schärdingisse ja tagasi koos Kodukandi inimestega  ? eurot

 Kokku kulud: 447,43 eurot + sõit lennujaamast toimumispaika ja tagasi (ca 20-25€)

European Rural Parliament 2015 programme 

../Documents/Kohtumised ja koostöö/KODUKANT/Euroopa Maapäev/ERP_2015_Programme_&_Booking_Information_v1_3023.pdf


5. Tunnustamine ja eriauhinnad 

 Eesti Leader Liit on Maaeluvõrgustiku koostöökoja liige

 12. Juunil 2015 Eistveres toimunud istungil toimus konkursile "Maaturismi edulood" 

laekunud projektide hindamine ning lisaks otsustati välja anda eriauhinnad

 Käesoleva eriauhinnaga saame tunnustada maaturismis maaeluarengusse olulise panuse 

andnud Leader projekti 

 Eriauhinda sai kandidaadile anda vaid üks koostöökoja liige (ehk „kes ees see mees“)

 Eriauhind ei pea olema suur ja hinnaline, piisab raamatust, tunnustuskirjast või 

mälestusesemest

 07.09.15 toimunud Eesti Leader Liidu juhatuse koosolekul valiti välja Leader maaturismi 

projekt, kellele antakse liidu poolt tunnustuskiri

 Eriauhinnad antakse üle 18. novembril, kuni selleni hoiame Maamajanduse Infokeskuse 

soovil infot saladuses!

 07.09.15 toimunud juhatuse koosolekul otsustati tunnustamise traditsiooni jätkamiseks 

töötada välja Eesti Leader Liidu tunnustusstatuut



6. Ülevaade 2015 aasta täiendava liikmemaksu vajadustest

Ootame liikmetelt veel 2014 ja 2015 aasta liikmemaksu laekumisi seisuga 15.09.15

Plaanitavad kulud tulevikus: 

 Türklaste vastuvõtt oktoobris 80€

 Austrias, Euroopa Maapäeval osalemine (lennupiletid + ööbimine) – 470€

 Tunnustamise väljatöötamine (visuaal jm.) – ca.150€

 2015 aasta eelarveline miinus 5500€ (2015 aasta vajaduspõhine eelarve)

 Teostusgarantii: 2500€ (see summa „külmutatakse“ novembri keskpaigani)

 Rahavoo katteks ning varuraha (hilinenud rahade laekumised jms.) 2700€

 Kokku: 11 400€ (11 400€ /19 liiget = 600€)

Juhatus teeb ettepaneku kutsuda kokku Eesti Leader Liidu üldkoosolek ja 

esitada ettepanek 2015 aasta täiendava liikmemaksu maksmiseks!

../Documents/Kulude arvestus/2015/Võlglased seisuga 11_09_15.docx
../Documents/Kulude arvestus/2015/Eelarve 2015 ja 2016 prognoos.xlsx


7. 2016 aasta liikmemaksu arutelu ja prognoos 

Juhatus teeb ettepaneku kutsuda kokku Eesti Leader Liidu üldkoosolek ja 

esitada ettepanek 2015 aasta täiendava liikmemaksu maksmiseks!



8. Arutelu Leader rakendusmääruse eelnõu osas

Enam esitatud murekohad:

 Uue perioodi abikõlbikkus § 18 lg 6

 Kaudsed kulud § 20

 Kogukonnateenuse projektide puhul vajalik üldkoosoleku otsus §28 lg 1 p 4 (§38 lg 4 p 9)

 KTG uue perioodi eelarvete teatavaks tegemine! 

 Paldiski linna küsimuse taga on ka KTG-dele eelarvete teatavaks tegemine (Anneli Kimmel 04.09.15)

 Oodatakse ministri otsust Paldiski suhtes (Anneli Kimmel 04.09.15). Kiri - Kairi Loomet.

Ettepanekud ja küsimused Leader rakendusmääruse eelnõu osas

Kas on vajadus koostada liidu poolt kirja PÕM-le ?

../Documents/Koosolekud/2015/5 07 september 2015/(2) ZONE WEBMAIL - Kairi Loomet (Lutt).pdf
Rakendusmääruse ettepanekud ja küsimused/Ettepanekud ja küsimused Leader rakendusmäärusele.pdf


9. ELL üldkoosoleku toimumise kuupäeva ja koha määramine

ELL juhatus tegi ettepaneku kokku kutsuda üldkoosolek järgmiste punktide osas:

1. 2015 aasta täiendav liikmemaks

2. 2016 aasta liikmemaksu  arvestamise alused

3. Eesti Leader Liidu põhikirja muudatus (eesmärgi täpsem sõnastus, aadress, tegevused)

4. Eesti Leader Liidu esindamine

Ettepanekuid üldkoosoleku päevakorrapunktide osas!

Kus ja millal teeksime üldkoosoleku? Oktoobrikuu viimane nädal, koht täpsustamisel?



9. Muud jooksev päevakorraline info

 07.09.15 toimus Voosel maaelu turundamise teemaline koostöökohtumine, kus osales 

Kodukant, Eesti Maaturism, Ursula Pensa (SIM), Ivika Nõgel ja Tanel Talve) 

 Garri Raagmaa tegi pakkumine osaleda novembris toimuval Tartu planeerijatekonverentsil

Leader teema: 06.11.15, kell 10:45 – 12:30

Väikelinnade ja alevikeskused. Muutuvad funktsioonid ja mõistlikud arendused aastani 2030

Konverentsi kava

Konverentsi kutse

 Leader meetmes rangelt artiklite rakendamise teemaga on mindud Arenduskeskuste ja 

Maaelukomisjoni juurde

../Documents/Kirjad/Kirjade registreerimine/kirjade registreerimine/2015/nr 145 Garri Raagmaa pöördumine/Tartu Planeerimiskonverentsi kava_2015-09-10.docx
../Documents/Kirjad/Kirjade registreerimine/kirjade registreerimine/2015/nr 145 Garri Raagmaa pöördumine/TARTU PLANEERIMISKONVERENTSI kutse7.docx


TÄNAN TEID!

Piret Leskova

Tegevjuht

leaderliit.eu

info@leaderliit.eu

555 373 60

mailto:info@leaderliit.eu

