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Juhatas: Aule Kikas 

Protokollis: Jako Jaagu 

Osalesid: juhatuse liikmed: Heret Annus, Indrek Eensaar,  Aule Kikas, Aimur Liiva, Eve Riga, 
Erik Sandla, Rene Tammis, Merje Volt, Arnod Õispuu, 
koordinaator Jako Jaagu. 
 

Puudusid: 

  

juhatuse liikmed: Marti Rehemaa, Anu Altmets, Katrin Rebane. 

  

Päevakord:   

1.  2018. a II taotlusvooru pingerea kinnitamine; 

2. Ülevaade rahvusvahelisest projektist “EstPol Sustainable communities”; 

3. Kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodi ja multifondide rakendamise 

perspektiivist Harjumaal; 

4. Detsembris toimuva üldkoosoleku päevakorra kinnitamine. 

  

1. 2018.a II taotlusvooru pingerea kinnitamine 

 

Koordinaator Jako Jaagu andis ülevaate Nelja Valla Kogu hindamiskomisjoni tegevusest, 

hindamispõhimõtetest ning tehtud otsusest 2018  taotlusvooru meetme 3 ja meetme 4 

projektitaotluste osas. Hindamisprotsessi käigus toimus paikvaatlus 07. oktoobril ning 



 

taotlejatel, keda ei külastatud, anti võimalus tutvustada oma projektitaotlust 10.okoobril 

2018 toimunud hindamiskomisjoni koosolekul. 

Hindamine toimus e-PRIA keskkonnas. Hindamistulemused on toodud lisas 1 (meede 3) ja 

lisas 2  (meede 4) väljavõtetena e-PRIA-st. 

Ettepanek: eelarve vahendite puuduse tõttu meetmes 4 teha taotlejale MTÜ Tuula 
ettepanek osaliseks rahastuseks vastavalt eelarve jäägile summas 97 911,59.  Taotleja 
omafinantseering suureneb 2080,04 euro võrra.   
Otsustamisest taandumine: juhatuse liige Eve Riga taandas end 2018 II taotlusvooru teema 

arutlusest ja hääletusest seoses osalusega MTÜs Tuula Tutulus. 

Otsustati:  kinnitada 2018.a II taotlusvooru pingerida, (arvestades ettepanekut  MTÜ Tuula 

tutulus osaliseks rahastamiseks ja omafinantseeringu suurendamiseks), vastavalt 

hindamiskomisjoni protokolli lisale 1 (Meede 3 Mikroettevõtluse arendamine)  ja lisale 2 

(Meede 4 Turismiteenusete arendamine ja infovahetuse edendamine). Lisad 1 ja 2 on 

protokolli lahutamatud osad.     

 

2. Ülevaade rahvusvahelisest projektist “EstPol Sustainable communities”. 

Koordinaator Jako Jaagu andis ülevaate rahvusvahelise projekti “EstPol Sustainable 

communities” ettevalmistusest, kaasatavatest partneritest ja planeeritavatest tegevustest.  

Otsustati: jätkata projekti ettevalmistavate tegevustega ning esitada tegevusgrupi  

projektitaotlus kinnitamiseks üldkoosolekule. 

3. Kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodi ja multifondide rakendamise perspektiivist 

Harjumaal. 

Juhatuse esimees Aule Kikas andis ülevaate  kogukonna juhitud kohalik arengust 

(Community Led Local Develeopment, CLLD) kui LEADER lähenemise edasiarendusest. CLLD 

on metoodika, kus piirkondi arendatakse kolme sektori koostöös kohalikul tasandil ja 

valdkondadeüleselt. CLLD-d toetab nn multifondide kasutamine, s.t. et lisaks seni kasutatud 

EL Põllumajandusfondi ja Kalandusfondi vahenditele antakse teatud protsent ka 

Sotsiaalfondi ja Regionaalfondi vahenditest kohalikul tasandil otsustamiseks. 

Praegusel EL rahastusperioodil kasutab 28-st EL riigist multifonde 20. Eesti on üks kaheksast, 
kes multifonde veel ei kasuta. Leader tegevusgrupid leiavad, et vajadus oleks kohalikul 
tasandil ka teiste valdkondade (lisaks põllumajandusele), näiteks kohaliku turvalisuse, 
noorte tööhõive, eakate hoolduse, kogukonnategevuste, väikeettevõtluse arendamise jne 
projektide järgi.  
  
Praegu on käimas uue rahastusperioodi läbirääkimised ning üks teema on kindlasti CLLD ja 
multifondide lähenemine, mis aitaks kaasa piirkondade tasakaalustatud arengule ja kohaliku 
tasandi tugevnemisele. Kohalikul tasandil otsuste tegemine aitab probleeme ja 
arengueeldusi täpsemini adresseerida. 



 

 
Teiseks teemaks oli Harjumaa Leader-tegevusgruppide liitumine. Selles osas oli juhatus 
hetkel arvamusel, et kogu Harjumaa ühe tegevusgrupina ei pruugi olla toimiv, samas 
pealinna ümbruse lääne- ja idapoolne piirkond võiks olla, millega edasi minna.  
  
 Otsustati: info teadmiseks võtta ning teemaga end kursus hoida.  
 
4. Detsembris toimuva üldkoosoleku päevakorra kinnitamine 
Kavandamisel on  tegevusaastat kokkuvõttev üldkoosolek detsembri esimesel-teisel nädalal, 
käsitlevate teemadena 2019. a taotlusvoorude avamine ja eelarve täpsustamine, audiitori 
kinnitamine, 2018. a tegevusest kokkuvõtte tegemine, ülevaade käimasolevatest 
projektidest ja planeeritavatest tegevustest. Teemade ringi saab veel täiendada.  
 
Otsustati: jätkata detsembris toimuva üldkoosoleku ettevalmistamisega.  

 
LISAD : 

LISA 1 Meede 3 Mikroettevõtluse arendamine pingerida 

LISA 2 Meede 4 Turismiteenusete arendamine ja infovahetuse edendamine 

 

 

 

Aule Kikas      Jako Jaagu   

koosoleku juhataja     protokollija 



 

 


