
 

 

 
KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK          

       07.06.2018 nr 7 
 
Haapsalus, Nurme 2 
Algus: 14:00  
Lõpp: 16:30 
Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu 
Protokollija: Kaja Karlson 
Osalejad: Tiina Ojamäe, Merle Mäesalu, Meelis Orgla, Nele Sõber, Eidi Leht, Marika 
Adman, Eha Raja 
Puudusid: Aare Lauren 
Kutsutud: Kaja Karlson 
 
PÄEVAKORD 
1. Ettevõtlusvooru (KKLM Leader meede 1) pingerea kinnitamine  
2. Elukeskkonna vooru (KKLM Leader meede 2) tehnilise kontrolli tulemuste 
kinnitamine ja taotluste hindamisele saatmine 
3. Kodukant Läänemaa töötajate töökorraldus 
4. Muud küsimused 

PÄEVAKORRAPUNKT 1 

Ettevõtlusvooru (KKLM Leader meede 1) pingerea kinnitamine. 
K.Karlson andis ülevaate KKLM Leader meede 1 hindamise käigust.  Seoses 
hindamistulemuste kinnitamise tehniliste takistustega e-pria keskkonnas 
kinnitatakse pingerida järgmisel koosolekul.  

OTSUSTATI 
1.1 Võtta saadud info teadmiseks.  

1.2 Tegevjuhil uurida paremusjärjestuse kinnitamise võimalusi selles osas, mis 
puudutab osaliselt rahastatud taotlejate loobumist toetustaotlusest ning selle 
arvelt järgmiste taotluste rahastamist samas taotlusvoorus.  

1.3. Ettepanek täpsustada suurprojektile esitatavaid tingimusi seoses strateegia 
üldsõnaliste suunistega järgmiseks rakenduskava perioodiks. 

PÄEVAKORRAPUNKT 2 
Perioodil 25. aprill – 3. mai 2018 oli avatud Kodukant Läänemaa LEADER meede 2 
„Piirkonna eripära ja kultuuripärandi arendamine ning piirkonna arenguks 
vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamine“. Kokku esitati taotlusvooru 22 
projektitoetuse taotlust.  
 
OTSUSTATI 

2.1 Saata hindamisele tehnilise kontrolli läbinud ja nõuetele vastavad 
projektoetuse taotlused vastavalt protokolli Lisa 1-le. 



 

 

2.2 Mitte saata hindamisele: 
2.2.1 MTÜ XXX projektitoetuse taotlust, kuna taotluse juurest puudus KKLM 
projektitoetuse taotluse kohustuslik vorm. Vastavalt KKLM projektitoetuse 
taotluste menetlemise korrale (p 5.3) ei loeta taotlust vastuvõetuks, kui 
puudub KKLM LEADER projektitoetuse taotlus).  
2.2.2 MTÜ XXX projektitoetuse taotlust, kuna projekti raames kavandatavad 
tegevused eeldasid ühisprojekti vormi kasutamist. Taotlejale anti tähtaeg 
vastavate muudatuste tegemiseks, kuid taotleja ei esitanud projekti 
muudatustaotlust. 

 
PÄEVAKORRAPUNKT 3 
Kodukant Läänemaa töötajate töökorraldus  
Vastavalt 31.05 toimunud juhatuse koosoleku otsusele valmistas tegevjuht ette 
võimaliku organisatsioonisisese tööülesannete jaotuse. Uue jaotuse järgi kuuluks 
tegevjuhi vastutusalasse organisatsiooni arendamine sh töö liikmetega, 
organisatsiooni tehnilise toimivuse tagamine, Leader strateegia elluviimine sh 
nõustamine ja tehniline kontroll ning KKLM projektide algatamine, elluviimine ja 
nendes osalemine. Leader projektijuhi ülesandeks on organisatsiooni tehnilist 
laadi toimingute tegemine, Leader infopäevade ettevalmistamine, nõustamine ja 
tehniline kontroll. Samuti organisatsiooni kodulehe, sotsiaalmeediakanalite jm info 
haldamine ning osalemine KKLM projektide algatamises ja elluviimises.  
 
OTSUSTATI 
3.1 Kuulutada välja Leader projektijuhi konkurss tähtajaga 25. juuni, võttes 

arvesse ülaltoodud tööjaotuse ettepanekut. Konkursitingimused avaldada 
organisatsiooni kodulehel, Lääne Elus ning CV-keskuse portaalis ning levitada 
meililistides. 

3.2 Juhatuse esimehel sõlmida tööleping tegevjuhi Kaja Karlsoniga alates 
31.05.2018 võttes arvesse eespool kirjeldatud tööülesannete jaotust. 

 
PÄEVAKORRAPUNKT 4 
Muud küsimused 
 
OTSUSTATI 
4.1. Kinnitada hindamiskomisjoni töötasuks 8 eurot projekti kohta (bruto).  
4.2. Volitada juhatuse esimeest sõlmima hindamiskomisjoni liikmetega vastavad 
lepingu lisad. 
 
 
Koosoleku juhataja     Protokollija 
Merle Mäesalu     Kaja Karlson 
/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
Lisad 
Lisa 1. Hindamisele saadetud projektitoetuse taotluste nimekiri meede 2. 


