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Eesmärgid:

 Liidu eesmärgiks on maaelu edendamine läbi Eesti Leader tegevusgruppide, 

väärtustades tasakaalustatud ja teadmispõhist arendustegevust

 Liikmete huvide ja väärtuste kaitsmine suhetes avaliku võimu, ärisektori ning avaliku 

arvamusega

 Edendada ja arendada Leader tegevuspiirkondi, kaasates erinevaid 

koostööpartnereid- ja võrgustikke

 Liikmete koostöö korraldamine

 Liikmeskonna suurendamine



Idee ja loomine
 Eesti Leader Liit loodi 19.märts 2012. Viis tegevusgruppi. Praegu

liikmeid 13. Alustasime loomise protsessiga juba 2008

 Liidu juhatuse koosseis piirkonnapõhine. Juhatus valitakse ühingu
liikmete hulgast kuni kolmeks aastaks. Juhatus on 5 kuni 7-liikmeline
ja valimisel lähtutakse regionaalsuse printsiibist. Arvestatakse iga
regiooni esindatust juhatuses.

 1. Saaremaa, Hiiumaa ja Läänemaa – Koit Kelder, Ene Sarapuu;

 2. Harju-, Rapla- ja Järvamaa – Arno Kannike, Silva Anspal;

 3. Ida- ja Lääne-Virumaa;

 4. Pärnu- ja Viljandimaa – Karl Õmblus;

 5. Jõgeva- ja Tartumaa;

 6. Valga-, Põlva- ja Võrumaa – Tiiu Rüütle, Anneli Ott.

 Liikmemaksu suurus 1000 eurot, 2015.a. liikmemaks kinnitatakse
üldkoosolekul.



Liikmeskond:

1. Nelja Valla Kogu (asutajaliige)

2. Põhja-Harju Koostöökogu (asutajaliige)

3. Mulgimaa Arenduskoda (asutajaliige)

4. Võrumaa Partnerluskogu (asutajaliige)

5. Põlvamaa Partnerluskogu (asutajaliige)

6. Kodukant Läänemaa (24.05.12)

7. Valgamaa Partnerluskogu (24.05.12)

8. Järva Arengu Partnerid (18.06.12)

9. Saarte Koostöökogu (18.06.12)

10. Võrtsjärve Ühendus (15.10.12)

11. Piiriveere Liider (21.01.13)

12. Tartumaa Arendusselts (13.08.13)

13. Hiidlaste Koostöökogu (29.10.14)



Liidu struktuur ja juhtimine

 Üldkoosolek – 13 liiget

 Juhatus – seitsme liikmeline, juhatuse esimees: Tiiu Rüütle

(Põlvamaa Partnerluskogu) 

 Revisjonikomisjon – Tiina Ivask (Valgamaa Partnerluskogu) ja 

Anneli Roosalu (Mulgimaa Arenduskoda)

 Tegevjuht – Piret Leskova (tegevjuht alates 2014 veebruar)

 Muud üldkoosoleku poolt moodustatud organid ja töörühmad



Liidu igapäevatöö

 Aadress: Sirge tn 2, Tallinn

 Postiaadress: Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja, Viljandimaa

 E-post: info@leaderliit.eu

www.leaderliit.eu 

 Infovahetuseks liidu tegevusest - leht liikmetele

 Aruteludeks ja informatsiooni jagamiseks – foorumi leht 



Miks on oluline?

 Informeeritus – kindel, tõhus, kättesaadav ja organiseeritud

 Organiseeritus – korrad, eetika, vastutus, normid

 Mõjusus – kokkulepped, aktsepteeritus, oleme kuuldavamad

 Kuuldavus - oleme arvestatavamad partnerid 

 Säästlikus – ressursside sääst sh. inimresurss

 Soodsus – ühiselt asju ajades, võimalikud ühishanked jms.

 Täiendus – kogemuste vahetus, abi 

 Usaldus – kitsamalt ja laiemalt 

 Riskide maandus – kindlustunne, mõjusus, kuuldavus

 Kindlustunne – tugi teineteiselt, tugi tegevjuhtidele

 Sotsiaalne vastutus – eesmärgipärane, järjepidev ja vabatahtlik, seaduse 
nõudmistest kaugemale ulatuv panus ühiskonna huvide täideviimiseks. 

Kvaliteetne LEADER meetme rakendamine ning tõhus siseriiklik ja 
rahvusvaheline koostöö!



Liikmeks astumine

 Eesti Leader Liidu liikmeks võivad olla Leader tegevusgrupid, 

kes soovivad arendada Liidu eesmärkidega kooskõlas olevat 

tegevust

 Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus liikmeks astumise 

avalduse alusel. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega 

avalduse esitamisele järgneval juhatuse koosolekul

 Liikmed on kohustatud tasuma liikmemaksu, järgima põhikirja 

ning juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid. Juhatus peab arvestust 

Liidu liikmete üle.



Koostöös peitub jõud ja koostöös oleme suuremad!

TÄNAN TEID!


