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Kohtumise eesmärk on tutvustada eelarve kujundamise alternatiivseid võimalusi ning kuulata 

ära kohalike tegevusgruppide ettepanekud. 
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Tegevusgruppide kohapealsed ettepanekud: 

 Strateegia kvaliteedi 20% osas võiks olla 10% eelarvest jaotatud eelmise perioodi 

2007-2013 tulemuslikkuse alusel ning 10% hindamiskriteeriumite alusel. 

 Baasraha peab olema minimaalselt 20%, sest kõikidel tegevusgruppidel on olemas 

teatud baaskulud, mida tuleb teha sõltumata tegevusgrupi suurusest. 

 Tartu ja Pärnu ümbruse kohalike omavalitsusüksuste osas peaks kasutama ka 

vähenduskoefitsienti analoogselt Tallinna ümbruse valdadega. 

 Ääremaalisusega peab rohkem arvestama ja arvestus peaks olema kohalike 

omavalitsusüksuste lõikes. Ääremaalisust võiks arvestada läbi asustustiheduse. 

 Rahaarv on küll oluline näitaja, kuid seejuures tuleks arvestada ka asutustihedusega. 

Kuna asustustihedus ongi rahvastiku ja pindala suhe, siis rahvaarv ja pindala peaksid 

minema arvesse võrdsete näitajatena.  

 

 

Tekkis ka küsimus sellest, mis päeva seisuga finantsvalem koostatakse. Kuna finantsvalemi 

tulemusel arvutatud eelarved antakse ministri käskkirjaga, siis võetakse arvesse käskkirja 

andmise hetkeks avalikustatud viimased andmed ning viimaseid andmeid tegevusgruppide 

liikmesuse kohta, st see kuidas on taotlemise hetkel teavitatud liikmesus või kui on peale 

taotluse esitamist kuid enne käskkirja andmist toimunud muudatusi, millest on teavitatud, siis 

läheb arvesse hilisem muudatus. 



 

Arutluse all oli uus alternatiivne eelarve jaotus: 

 Baasosa 20% 

 Rahvaarv 24% 

 Pindala 24% 

 Tulumaks 10% 

 Saarelisus 2% 

 Strateegiate kvaliteet 20% 

 

Sellise valemiga arvutatud indikatiivsed eelarved 

 
 

Ootame kohalike tegevusgruppide ettepanekuid eelarve kujundamise osas sh kindlasti kuidas 

võiks arvesse võtta perioodi 2007-2013 tulemuslikkust 7. juuliks leader@agri.ee. 

 

Erinevad eelarve stsenaariumid arutatakse läbi ministeeriumi juhtkonnaga.  

 

 


