
 
___________________________________________________________________________ 

 Sirge 2 Mittetulundusühing  tel +372 555 373 60 

10618 TALLINN Eesti Leader Liit info@leaderliit.eu 

 www.leaderliit.eu Registrikood 80340827 

 

 TEGEVUSKAVA ja EELARVE 
26.05.2015 aasta 

TEGEVUSED 

 Kaitsta oma liikmete huve riiklikes, ühiskondlikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides 

 Osaleda aktiivselt õigusloome protsessis maaelu teemadel  

 Aidata kaasa maaelu arengu edendamisele Leader tegevuspiirkondades, kaasates 
kaasates kõiki tegevusgruppe, erinevaid koostööpartnereid- ja võrgustikke 

 Osaleda rahvusvahelistes, riiklikes, piirkondlikes ja kohalikku arengut toetavates 
projektides ja koostöövõrgustikes 

 Liikmete koostöö korraldamine 

 Liikmeskonna suurendamine 

TEGEVUSKAVA  

2015 aasta   Tegevused 

Mai   Juhatuse koosolek 

 Üldkoosolek – majandusaasta aruande kinnitamine  

 Koostöökohtumised liikmeskonna suurendamiseks 

 Koostöökohtumine  ja läbirääkimised – 
Põllumajandusministeeriumis ELARDi eelarve osas 

 Ettevalmistused ja koostööläbirääkimised ELARDI presidentuuri 
aastate eelarve osas 

 Kohtumine maaeluministriga 

 Koostöökohtumise ettevalmistamine välispartneritega, maaelu 
arendamise ja mitmekesistamise teemal 

 Koostöökohtumine – Maainfokeskus 

 Jäneda LEADER infopäeval osalemine 

 Osalemine üritustel, kus on võimalik Leaderit tutvustada 

 Koostööläbirääkimised uue perioodi LEADER määruse 
väljatöötamises 

 2014 majandusaasta aruande koostamine ja kokkupanek 

 ELL-i igapäevatöö korraldus ja jooksvate küsimuste lahendamine 

 Artiklid sh. Leader edulood avaldamine – Maaleht, maakondlikud 
lehed, KOVide lehed jm meedia võimalused 

Juuni  Koostööläbirääkimised uue perioodi LEADER määruse 
väljatöötamises 

 Koostöökohtumised liikmeskonna suurendamiseks 

 Koostööläbirääkimised ja kohtumise ettevalmistamine 
välispartneritega, maaelu arendamise ja mitmekesistamise teemal 
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 ELARD koosolekul osalemine 

 Koostöökohtumine - Põllumajandusministeeriumi Maaeluarengu 
osakond 

 Kohtumine maaeluministriga 

 Osalemine üritustel, kus on võimalik Leaderit tutvustada 

 ELL-i igapäevatöö korraldus ja jooksvate küsimuste lahendamine 

 Koostöökohtumised tegevusgruppidega maaelu arengu 
edendamise teemal 

 Koostöökohtumine Liikumine Kodukant ja Läti Maapäeval 
osalemine 

Juuli  LEADER tegevusgruppide üritustel osalemine 

 Koostöökohtumised liikmeskonna suurendamiseks 

 Aktiivne osalemine uue perioodi LEADER määruse väljatöötamises 

 Koostöökohtumised tegevusgruppidega maaelu arengu 
edendamise teemal  

 ELL-i igapäevatöö korraldus ja jooksvate küsimuste lahendamine 

August  Aktiivne osalemine uue perioodi LEADER määruse väljatöötamises 

 Koostöökohtumised liikmeskonna suurendamiseks 

 Koostöökohtumine  ja läbirääkimised - 
Põllumajandusministeeriumi Maaeluarengu osakond 

 Osalemine üritustel, kus on võimalik Leaderit tutvustada 

 Arvamusfestivalil osalemine 

 Koostöökohtumised tegevusgruppidega maaelu arengu 
edendamise teemal 

 Artiklid sh. Leader edulood avaldamine – Külakiri, Maaleht, 
maakondlikud lehed, KOVide lehed jm meedia võimalused 
ELL-i igapäevatöö korraldus ja jooksvate küsimuste lahendamine 

September  Juhatuse koosolek   

 Ühisüritus liikmeskonna ühtekuuluvustunde suurendamiseks 

 Üldkoosolek  

 Koostöökohtumine – Maainfokeskus  

 Koostöökohtumine  ja läbirääkimised - 
Põllumajandusministeeriumi Maaeluarengu osakond 

 Koostöökohtumine - PRIA Leader toetuste büroo  

 Koostöökohtumine – Liikumine Kodukant 

 Koostöökohtumised ja võrgustikutöö loomine tegevusgruppidega 
maaelu arengu edendamise teemal 

 Osalemine üritustel, kus on võimalik Leaderit tutvustada 

 Artiklid sh. Leader edulood avaldamine –  Maaleht, maakondlikud 
lehed, KOVide lehed jm meedia võimalused 

 ELL-i igapäevatöö korraldus ja jooksvate küsimuste lahendamine 
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Oktoober  Koostöökohtumine  ja läbirääkimised - 
Põllumajandusministeeriumi Maaeluarengu osakond 

 Koostöökohtumine - PRIA Leader toetuste büroo 

 Koostöökohtumised ja võrgustikutöö loomine tegevusgruppidega 
maaelu arengu edendamise teemal 

 Osalemine üritustel, kus on võimalik Leaderit tutvustada 

 Artiklid sh. Leader edulood avaldamine – Maaleht, maakondlikud 
lehed, KOVide lehed jm meedia võimalused 
ELL-i igapäevatöö korraldus ja jooksvate küsimuste lahendamine 

November  Koostöökohtumine  ja läbirääkimised - 
Põllumajandusministeeriumi Maaeluarengu osakond 

 Üldkoosolek – kokkuvõtted ja tegevuste planeerimine 

 Mardilaat Helsingis, LEADER seminari korraldus 

 Koostöökohtumine - PRIA Leader toetuste büroo 

 Osalemine üritustel, kus on võimalik Leaderit tutvustada 

 Koostöökohtumised  ja võrgustikutöö loomine tegevusgruppidega 
maaelu arengu edendamise teemal 

 Artiklid sh. Leader edulood avaldamine – Külakiri, Maaleht, 
maakondlikud lehed, KOVide lehed jm meedia võimalused 
Organisatsiooni sisene igapäevatöö korraldus ja jooksvate 
küsimuste lahendamine 

Detsember  Juhatuse koosolek  

 Koostöökohtumine  ja läbirääkimised - 
Põllumajandusministeeriumi Maaeluarengu osakond 

 Koostöökohtumine - PRIA Leader toetuste büroo  

 Osalemine üritustel, kus on võimalik Leaderit tutvustada 

 Koostöökohtumised ja võrgustikutöö loomine tegevusgruppidega 
maaelu arengu edendamise teemal 

 Artikklid sh. Leader edulood avaldamine – Maaleht, maakondlikud 
lehed, KOVide lehed jm meedia võimalused 

 Organisatsiooni sisene igapäevatöö korraldus ja jooksvate 
küsimuste lahendamine 
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Vajaduspõhine eelarve 2015 aasta 
Tulud 

Kulud 

Jrk nr Tegevus Kogusumma  Selgitused 

1. PERSONALIKULUD  

1.1 Tegevjuhi palgafond  20 904€ Aluseks sõlmitud 

tööleping 

2. ÜLDKULUD  

2.1  Bürootarbed ja printimine 400€ Aluseks võetud 2014 

aasta tegelik kulu 

2.2 Sidekulu  200€ Aluseks võetud 2014 

aasta tegelik kulu 

2.3 Pangateenus 22€ Aluseks võetud 2014 

aasta tegelik kulu 

2.4 Riigilõiv 7€ Muudatus äriregistris 

2.5 Juriidiline nõustamine 600€ Aluseks võetud 2015 

senine kulu + varu  

3. SÕIDUKULUD  

3.1 Sõidukompensatsioon 4 020€ Aluseks võetud 

maksuvaba 335€ kuu 

4. VEEBILEHE LOOMISE, HALDAMISE JA ARENDAMISE KULUD  

4.1 Veebimajutus, domeenitasu 222€ Aluseks võetud 2014 

aasta tegelik kulu 

6. ADMINISTEERIMIKULU  

6.1 Raamatupidamiskulu majandusaasta aruande 

koostamine 

120€ 2014 aasta 

majandusaasta 

aruande koostamine 

7. SEMINARIDEL OSALEMISE JA KORRALDAMISE KULUD  

7.1 Majutus, osalustasu ja ruumide rent 689€ Aluseks võetud 2014 

aasta tegelik kulu + 

prognoositav kasv 

8. MUUD ETTENÄGEMATUD KULUD  

8.1 Muud ettenägematud kulud 689€ 2014 kulu + kasv 

1–6 Kokku  

 

27 873€  

 

Jrk nr Tegevus Kogusumma  

1. TULUD 

1.1 Jääk 2014  1 873,33€ 

1.2 Liikmemaks 2015 (17 liiget) 17 000€ 

1 Kokku  

 

18 873,33€ 
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