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Eesti Leader Liidu juhatuse liikmete töökohtumine/arutelu
17. august 2015. aasta
Abja-Paluoja, Viljandimaa
Kohtumise eesmärk on arutada tuleviku perspektiivide ja tekkinud olukorra üle, kus
tegevusgruppidel on siiani olnud lubadus ja õigustatud ootus, et rakendamise elavdamiskulud
on abikõlblikud alates 1. juulist 2015. On oht, et ettevalmistava toetuse kuluridasid on
vähem, kui rakendamise kuluridasid. Kuna varasemalt ei ole antud mõista, et kuluridasid
rakenduseelarves võiks olla vähem kui eelmise perioodi jooksul, siis tegevusgrupp võib olla
heauskselt teinud kulusid alates 1. juulist, mis uues valguses võivad jääda mitteabikõlblikeks.
Ollakse nõus sellega, et alates 1. juulist tehtud uue perioodi rakenduskulude väljamaksmine
võiks toimuda peale seda, kui ettevalmistav toetus on rakendatud.
Leader määruse eelnõu saabudes tehakse Põllumajandusministeeriumile pöördumine ja
osutatakse tähelepanu sellele, et ühegi osapoole huve ei tohiks eelistada teise arvelt!
Tuleb meeles pidada, et edukaks toimimiseks on vaja leida ühine hääl, määruse loomisel
tuleb arvestada ka Leader tegevusgruppide seisukohtadega. Kõik osapooled maaelu
arendamisel peaksid pürgima ideaalolukorrani, et bürokraatlik pool segaks võimalikult vähe
elu maal.
Ilmselge peaks olema arusaam, et Leader tegevusgrupid ja Põllumajandusministeerium ei ole
mitte huvide koalitsioon, vaid kui maaelu arendajate kooslus, kus heal suhtel on
eesmärgipäraseks tegutsemiseks väga tähtis roll. Suhte kvaliteet baseerub aga usaldusel ja
tänases olukorras on tegevusgruppide usaldust ministeeriumi poolt kuritarvitatud. Leian, et
ministeeriumi vähene usaldamine tegevusgruppide poolt võib maksta ministeeriumile lõpuks
kõrget hinda!
„Grupp, mille sees eksisteerib laialdane usaldusväärsus ning laialdane usaldus, on
võimeline saavutama märgatavalt enam, kui grupp, millel puudub sisemine usaldusväärsus
ning usaldus“ (Coleman 1999)
Üheks koostöö eeltingimuseks on nii informatsiooni jagamine kui ka omamine.
Põllumajandusministeeriumile antud õigus maaelu arendamise huve tervikuna kaitsta
sõltumatult jagada ümber sümbolilist kapitali ning määratledes seeläbi Eesti maaelu
arendamise jaoks hea ning õige, kuid seda ei tohi teha ühegi osapoole huve eelistades teise
arvelt!
Oluline on tagada Leader lähenemise ja maaelu arendamise edu, õnnestumine, populaarsus
ning järjepidev areng ja seda on võimalik saavutada vaid koostöös, mitte iga üks kiivalt ise
oma vankrit vedades.
Teame, et inimene töötab organisatsiooni eesmärkide nimel motiveeritult siis, kui tal tekib
nende eesmärkidega emotsionaalne seotus, kui ta saab ja tahab panna nende saavutamisse osa
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oma hingest. Sellise emotsionaalse seotuse tekkimine eeldab vastastikust usaldust,
kindlustunnet, arusaamist sellest, mida ja miks tehakse.
Rahandusministeeriumi üks asekantsler on kunagi öelnud, et: „ Laenu võtmist tuleb
analüüsida. Kui riik on sunnitud ühe või teise meetme rakendamiseks laenu võtma, siis on
ilmselt üsna tõenäoline, et tänaste intressimäärade juures kujuneks meetme rakendamine liiga
kulukaks.“
Vaadates uut Leader rakendusmääruse eelnõud tahaks küsida, kas ministeerium on
analüüsinud seda, kui suures ulatuses peavad tegevusgrupid laenu võtma ja kui kulukaks see
juures Leader meetme rakendamine kujuneb?
Ja kuivõrd on ministeerium analüüsinud seda, et uue Leader rakendusmääruses sätestatu
kohaselt kaasneb Leader tegevusgruppidel risk sattuda finantsraskustesse? Mida see ministri
arvates endaga kaasa võib tuua?
Kas ministeerium on teadlik, kui palju Leader tegevusgrupid maksavad peale meetme
rakendamisele?
Leiti, et eelnevad küsimused tuleb esitada nii ministeeriumile, Maaelukomisjoni liikmetele ja
riigikoguliikmetele!
Kokkuvõtte koostas:
Piret Leskova
Eesti Leader Liit
Tegevjuht
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