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Tere!

Veidi hiljaks jäänud kokkuvõte meie märtsikuu tegemistest on lõpuks teie ees.

!

 Mitu kokkusaamist oli märtsis pühendatud Arukate külade koostööprojektile, kuna arenguprogrammi ettevalmistused on 
jõudnud lõpusirgele. Rõõm on näha, et 24 Eesti külal või külade piirkonnal seisab ees võimalus end üheskoos arendada, oma 
võimalused läbi mõelda ja omavalitud pilootprojekti ellu viia. Eeskujuks on SmartRural21 võrgustikus osalev Virtsu, kelle Aruka 
küla strateegia 2021-2030 on juba avalikustatud.

!

 17. märtsil saime ühiselt osa LEADER infopäevast, kus Maaeluministeeriumi esindajad andsid ülevaate üleminekuaastate 
tegevuste hetkeseisust, arengukava muudatustest, eelarve jaotusest ja edasisest ajakavast. Ettekande leiate siit  Sellele järgnes 
LEADER määruse muutmise eelnõu saatmine arvamuse avaldamiseks. Teie küsimused ja ettepanekud vaatab homme, 7. aprillil 
läbi ELL õigusloome töörühm, et esitada need ühiselt ministeeriumile. Kõige rohkem täiendavaid küsimusi on tekitanud 
taastekava Covid-meede, mille kohta MeM lubas koostada ning kõigile saata eraldi juhendi. 

!

 Pikaajalistele plaanidele pühendatud kokkusaamisi oli veel mitmel tasandil. Eesti valitsus korraldas EL toetuste teemalise 
arutelunädala, mille viis tihedat päeva olid jagatud 5 prioriteedi vahel: Nutikam Eesti – 22. märts (osales Rafael Milerman), 
Rohelisem Eesti – 23. märts (Triin Kallas), Rohelisem ja ühendatum Eesti – 24. märts (Silva Anspal), Sotsiaalsem Eesti – 25. 
märts (Kristiina Tammets) ja Inimesele lähedasem Eesti – 26. märts (Silva Anspal). Selsamal nädalal toimus Euroopa 
maaeluvõrgustiku korraldusel ka Maaelu visiooni nädal. Kõigi arutelude kokkuvõtted jõuavad valmides meie kodulehele.

!

 25. märtsil toimus veebikonverents “Kogukonna roll ja võimalused”, mille korraldasime koostöös Külaliikumise Kodukant, Eesti 
Linnade ja Valdade Liidu ja VIROLiga. Konverentsi video ja ettekannete slaidid leiate siit ning kui keegi soovib eraldi jagada mõnd 
üksikut ettekannet — näiteks oma piirkonna oma — siis need on Youtube’ist leitavad ka ükshaaval, pealkirja järgi otsides. 

!

 Märtsis alustas Kodukant Läänemaal tööd uus tegevjuht Liis Moor. Tere tulemast LEADER-perre!

!

 Liikmetele on palve märkida oma kalendrisse 14. juuni 2021 ELL üldkoosolekuks. Loodame, et saame päriselt kokku tulla 
Pärnumaal.

!

 Aga seniks oleme juhatusega valmis osalema teie veebikoosolekutel, kui on huvi Liidu tegemiste või järgmise perioodi 
planeerimise teemade vastu.
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